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III. Kormányrendeletek

A Kormány 390/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelete
a kockázatértékelést végző szervezetek kijelöléséről, valamint a kockázatértékelést végző szervezetek 
tevékenységének részletes szabályairól

A Kormány a  vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88.  § (1)  bekezdés 23.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában
1. biztonságértékelési jelentés: a  kockázatértékelést végző szervezet által a  kockázatkezelési eljárás 

alkalmazásáról készített, a kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszerről 
és a 352/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. április 30-i 402/2013/EU bizottsági 
végrehajtási rendelet (a továbbiakban: 402/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet) III.  mellékletében 
meghatározott tartalmú független jelentés;

2. értékelési terület: a  402/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet II.  melléklete szerinti kompetenciák, 
feladatkörök adott szakterületen, amely vonatkozásában a  kockázatértékelést végző szervezet a  kijelölést 
kéri, illetőleg amelyre kijelöléssel rendelkezik;

3. javaslattevő: a  402/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet 3.  cikk 11.  pontja szerinti, adott változtatás 
végrehajtásáért felelős vállalkozás vagy szervezet;

4. kijelölő szervezet: a  402/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet 3.  cikk 31.  pontja szerinti kijelölési 
tevékenységet végző szervezet;

5. kockázatértékelést végző szervezet: a  402/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet 3.  cikk 14.  pontjában 
meghatározott személy, szervezet vagy intézmény;

6. kockázatkezelési eljárás: a 402/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet 5.  cikkében és I.  mellékletében 
meghatározott eljárás.

2. A kockázatértékelést végző szervezet kijelölése

2. § (1) Ha az  Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa vagy jogszabály valamely 
vasúti rendszert érintő változtatás esetére kockázatkezelési eljárás lefolytatását írja elő, a  kockázatkezelési 
eljárás megfelelő alkalmazását és az  alkalmazás eredményeinek független értékelését csak az  e  rendeletben 
meghatározott követelményeknek megfelelő kockázatértékelést végző szervezet végezheti, amely rendelkezik 
a kijelölő szervezet engedélyével (a továbbiakban: kijelölés).

 (2) A kijelölő szervezet a vasúti közlekedési hatóság.
 (3) A  kijelölésre vonatkozó döntés előkészítésében az  általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerint 

kizárás alá eső személyen túl nem vehet részt az  a  személy, aki vagy akinek – a  Polgári Törvénykönyvről szóló  
2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti – közeli hozzátartozója olyan tevékenységet végez, mint amilyet 
a kérelmező végez a kérelemben meghatározott értékelési területen.

3. A kockázatértékelést végző szervezetre vonatkozó követelmények

3. § (1) A  kockázatértékelést végző szervezetnek a  kockázatértékelési tevékenysége végzésére az  értékelés tárgyával 
kapcsolatosan számításba vehető és vizsgálandó kockázati tényezőket megjelenítő minőségirányítási 
kézikönyvvel, valamint a  felelősség szabályainak leírását is tartalmazó belső szabályzattal (a továbbiakban: 
működési és eljárási szabályzat) kell rendelkeznie.
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 (2) A működési és eljárási szabályzatban rendelkezni kell arra vonatkozóan, hogy a kockázatértékelést végző szervezet 
kockázatértékelést végző szervezetként biztosítja a 402/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet II. mellékletében 
előírtaknak való megfelelést.

 (3) A  kockázatértékelést végző szervezetnek minden, az  elismert értékelési területébe tartozó biztonságértékelési 
eljárás tekintetében biztosítania kell az értékeléshez kapcsolódó műszaki és adminisztrációs feladatok megfelelő 
ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

4. § (1) Az  üzleti jó hírnévvel kapcsolatos követelménynek az  a  kockázatértékelést végző szervezet felel meg, amely 
ellen csőd- és felszámolási eljárás nincs folyamatban, továbbá amelynek a  Ptk. szerinti vezető tisztségviselőjénél, 
amennyiben az  kockázatértékelést végző szervezet valamely gazdasági társaság szervezeti egysége, abban 
az  esetben a  vezető tisztségviselőn túl ezen szervezeti egység vezetőjénél (a továbbiakban együtt: vezető) 
személyes megbízhatóságot kizáró ok nem áll fenn.

 (2) A vezető személyes megbízhatóságát kizárja, ha
a) büntetett előéletű;
b) egyéni vállalkozói igazolványát visszavonták, amennyiben egyéni vállalkozóként végzi tevékenységét;
c) vezető volt olyan gazdálkodó szervezetnél, amelyet a  cégbíróság megszüntetési eljárás során 

a cégjegyzékből törölt, vagy amellyel szemben a cégbíróság megszüntetési eljárást folytatott le;
d) a korábban vezetése alatt álló gazdálkodó szervezetnél betöltött vezetői megbízatása alatt szociális, 

egészségvédelmi, munka- és vámjogi jogszabályokban előírt kötelezettségeinek teljesítésében jelentkező, 
bűncselekménynek nem minősülő súlyos vagy ismétlődő mulasztás miatt elmarasztalták;

e) vezető volt olyan vasúti tevékenységet folytató szervezetnél, amelynek működési engedélyét a  vasúti 
igazgatási szerv, vasútbiztonsági tanúsítványát vagy vasútbiztonsági engedélyét a vasúti közlekedési hatóság 
– vezetői megbízatása alatt – visszavonta vagy felfüggesztette, vagy

f ) a vezető tisztségviselői feladat ellátását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll.
 (3) A  (2)  bekezdés b), c) és e)  pontjában meghatározott kizáró okokat, az  ügyben eljáró hatóság határozatának 

véglegessé válásától, vagy a  bíróság határozatának jogerőre emelkedésétől számított öt évig, a  d)  pontjában 
foglaltakat két évig kell a kijelölésre irányuló eljárás során figyelembe venni.

 (4) A  személyes megbízhatóság követelményének nem felel meg az  a  vezető sem, akire nézve a  (2)  bekezdésben 
meghatározott kizáró okok valamelyike a kérelem benyújtását követően következik be.

5. § (1) A  pénzügyi teljesítőképességgel kapcsolatos követelménynek az  a  kockázatértékelést végző szervezet felel 
meg, amelynek nincs 6 hónapnál régebben lejárt adó-, vám-, járulékfizetési vagy egyéb köztartozása, kivéve,  
ha a  tartozás megfizetésére az  illetékes hatósággal egyezséget kötött, továbbá ha a  tevékenységi körében  
– ideértve az értékelési tevékenységet végző személyzet tevékenységét is – a javaslattevőnek vagy más személynek 
okozott károkért való felelősségéből eredő követelések fedezésére Magyarországon vagy az  Európai Gazdasági 
Térségről szóló megállapodásban részes más államban (a továbbiakban: EGT-államok) letelepedett biztosítóval 
hatályos felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik, melynek folyamatosan megfelelő fedezetet kell biztosítania 
az okozott károkért való felelősségéből eredő követelésekre.

 (2) A felelősségbiztosítási szerződésben biztosítandó fedezet nem lehet alacsonyabb a közlekedésért felelős miniszter 
szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő 
szervezetek kijelöléséről szóló 60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet [a továbbiakban: 60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet] 
2. mellékletében meghatározott összeghatárnál.

 (3) Ha a  kockázatértékelést végző szervezet egyben megfelelőségértékelő szervezet is, a  felelősségbiztosítási 
szerződésben biztosítandó fedezet nem lehet alacsonyabb a 60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet 2. mellékletében előírt 
kárfedezeti képesség 125%-ánál.

6. § (1) A  kockázatértékelést végző szervezet akkor felel meg a  szakmai alkalmassággal kapcsolatos követelményeknek,  
ha az  adott értékelési területen rendelkezik legalább egy, az  alábbi követelményeknek megfelelő olyan 
szakemberrel, aki rendelkezik
a) szakirányú felsőfokú végzettséggel,
b) az értékeléssel érintett szakterületen legalább 5 éves szakmai gyakorlattal, és
c) az értékelési területre vonatkozó szabványok, előírások megfelelő ismeretével.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti követelményekkel egyenértékű a Magyar Mérnöki Kamara által igazolt szakirányú szakértői 
jogosultság vagy az értékeléssel érintett szakterületen megszerzett tudományos fokozat.
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 (3) Az  (1)  bekezdés b)  pontjában előírt szakmai gyakorlat teljesíthető több értékelési szakterületen szerzett szakmai 
gyakorlattal. Azok a szakmai gyakorlati idők vonhatók össze, amelyek esetében a szakember egy területen legalább 
3 év gyakorlati időt tud igazolni.

 (4) Ha az értékelési terület harmonizációs uniós jogi aktus hatálya alá tartozik, a kockázatértékelést végző szervezetnek
a) rendelkeznie kell angol, német vagy francia nyelvből legalább C típusú középfokú nyelvvizsgával rendelkező, 

értékelési tevékenységet végző személlyel,
b) rendelkeznie kell az  értékelési tevékenysége során kiadott dokumentumok – így különösen a  vizsgálati, 

ellenőrzési jegyzőkönyv, biztonságértékelési jelentés – angol, német vagy francia nyelvű fordításával, és 
az  értékelési tevékenységével összefüggő eljárásának bemutatására, a  gazdasági szereplők tájékoztatására 
szolgáló dokumentumok angol, német vagy francia nyelvű fordításával.

 (5) Az  értékelési tevékenységet végző személyt a  tevékenysége során tudomására jutott tényekre és adatokra nézve 
titoktartási kötelezettség terheli, azokról csak a  kijelölő szervezet, az  értékeléssel kapcsolatban eljáró hatóság, 
továbbá jogszabályban vagy az  Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában 
meghatározott szerv vagy személy részére nyújthat tájékoztatást.

4. A kockázatértékelést végző szervezetek tevékenységére vonatkozó rendelkezések

7. §  A  kockázatértékelést végző szervezet az  elismert értékelési területen, az  értékelési tevékenységet előíró 
jogszabályban vagy az  Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában meghatározott 
előírásoknak megfelelően végzi az értékelési tevékenységeket.

8. § (1) Az értékelési tevékenység elvégzésére irányuló szerződést írásban kell megkötni.
 (2) A  biztonságértékelési jelentés elkészítésére irányuló szerződésnek tartalmaznia kell egy olyan kikötést, amelynek 

értelmében a kockázatértékelést végző szervezet a szerződés időtartama alatt jogosult a javaslattevőnél a szerződés 
tárgyát képező értékelési tevékenységhez szükséges vizsgálatokat és ellenőrzéseket elvégezni.

 (3) A  kockázatértékelést végző szervezet az  értékelés elvégzéséhez közreműködőt a  javaslattevő előzetes írásos 
jóváhagyása alapján vehet igénybe. Közreműködő igénybevétele esetén is a  kockázatértékelést végző 
szervezet felel teljes körűen a  kockázatértékelésért. Közreműködő igénybevétele esetén a  közreműködővel való 
együttműködés rendjét a kockázatértékelést végző szervezet minőségirányítási kézikönyve tartalmazza.

 (4) A  kockázatértékelést végző szervezet díjazása nem tehető függővé a  biztonságértékelési jelentésben rögzített 
következtetések tartalmától, az értékelési tevékenység keretében e körben tett megállapításoktól.

 (5) A  (2)–(4) bekezdésben foglaltak az értékelés elvégzésére irányuló szerződésnek akkor is részei, ha a  felek eltérően 
rendelkeznek.

9. §  A kockázatértékelést végző szervezet az értékelési tevékenysége során kiadott dokumentumokat – így különösen 
a vizsgálati, ellenőrzési jegyzőkönyvet, biztonságértékelési jelentést – tíz évig köteles megőrizni.

5. A kijelölés iránti kérelem

10. §  A kijelölés iránti kérelem tartalmi követelményeit az 1. melléklet tartalmazza.

11. § (1) A kijelölés iránti kérelemhez a kérelmező csatolja
a) az értékelési terület pontos leírását, amelyre vonatkozóan kockázatértékelési tevékenységet kíván végezni,
b) az értékelési területre vonatkozó minőségirányítási kézikönyvet, valamint a 3. § szerinti működési és eljárási 

szabályzatot,
c) a 4. § szerinti feltételeknek való megfelelés igazolása körében

ca) a  4.  § (2)  bekezdés a) és f )  pontjában rögzített körülmények hiányát, az  erre vonatkozó hatósági 
bizonyítványt,

cb) a 4. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés b)–e) pontjában meghatározott kizáró okokra vonatkozóan 
a kérelmező nyilatkozatát,

d) az 5.  § szerinti feltételeknek való megfelelés igazolása vonatkozásában a  köztartozásmentes nyilatkozatot 
és – adott esetben – a  tartozás megfizetésére kötött egyezségi okiratot, a  felelősségbiztosítási szerződés 
másolatát,
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e) a 6. § szerinti feltételeknek való megfelelés kapcsán
ea) az  értékelési tevékenységet végző személyekre vonatkozó, személyekre lebontott jegyzéket 

az  iskolai végzettségről, szakképzettségről, oklevélszámról, a  képesítést nyújtó intézmény 
megnevezéséről, a szakmai gyakorlati időről,

eb) a felsőfokú végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
ec) a 6. § (4) bekezdése szerinti esetben a nyelvtudást igazoló dokumentumok másolatát,
ed) az értékelési tevékenységet végző személy nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik a 3. § (2) bekezdése 

szerinti ismeretekkel, és
f ) az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolást.

 (2) A  kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy a  kérelmezett értékelési tevékenység harmonizációs uniós jogi aktus 
hatálya alá tartozik-e vagy sem.

6. A kérelmező alkalmasságának, felkészültségének vizsgálata, a kérelem elbírálása

12. § (1) A  kijelölő szervezet a  kijelölés iránti kérelmet benyújtó szerv (a továbbiakban: kérelmező) alkalmasságának, 
felkészültségének megítélése érdekében az alábbiakat vizsgálja:
a) a kérelmező szervezeti felépítését;
b) a kérelmező minőségbiztosítási rendszerének meglétét és működését;
c) a kérelmező értékelési tevékenységet végző személyzet tekintetében

ca) a műszaki képzettségét, felkészültségét és az értékelési területen való gyakorlatát,
cb) a felelősségviselés rendjét,
cc) az értékeléshez szükséges műszaki előírások, technológia és eljárások ismeretét,
cd) a vizsgálati eredmények helyes értékelését és dokumentálását;

d) az  értékeléshez szükséges műszaki és adminisztratív feltételek meglétét, így a  kérelmező kérelmezett 
értékelési területtel kapcsolatos belső eljárási rendjének a szabályozottságát.

 (2) Ha a  kérelmező szervezet az  értékelési tevékenységek végzéséhez közreműködőt vesz igénybe, az  (1)  bekezdés 
szerinti vizsgálat kiterjed a közreműködőre is.

 (3) A  kijelölő szervezet a  kérelem elbírálásához elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel beszerzi a  kérelmező  
30 napnál nem régebbi cégkivonatát.

13. § (1) Ha a  kijelölő szervezet megállapítja, hogy a  kérelmező eleget tesz a  402/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet 
II.  mellékletében, valamint az  e  rendeletben meghatározott követelményeknek, a  kérelmezőt a  kérelmezett 
értékelési területen az erre vonatkozó engedély kiadásával értékelésre alkalmasnak elismeri.

 (2) Amennyiben a  kijelölő szervezet megállapítja, hogy a  kockázatértékelést végző szervezet a  közlekedésért 
felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró bejelentett 
megfelelőségértékelő szervezet, melynek az  Európai Uniónak a  megfelelőségértékelő szervezetek bejelentésére 
szolgáló rendszerében a  bejegyzése érvényes, úgy az  értékelő szervezet minőségirányítási rendszerét nem 
vizsgálja. Ekkor a kérelemért folyamodó kockázatértékelést végző szervezet igazolja, hogy a megfelelőségértékelési 
tevékenysége alapjául szolgáló minőségirányítási rendszere nem változott a  kijelölési, akkreditálási eljárásban 
jóváhagyottakhoz képest.

14. §  A  kijelölés időbeli hatálya 5 év, amely meghosszabbítható. A  meghosszabbítási kérelmet legalább a  kijelölés 
időtartamának lejárata előtt fél évvel kell benyújtani. A  meghosszabbításra egyebekben a  kijelölésre vonatkozó 
rendelkezéseket kell alkalmazni.

7. A kockázatértékelést végző szervezetek kijelölését követő ellenőrzése

15. § (1) A  kockázatértékelést végző szervezet a  kijelölés alapjául szolgáló feltételeiben bekövetkezett változást köteles 
a kijelölő szervezetnek haladéktalanul írásban bejelenteni.

 (2) A  kijelölő szervezet jogosult a  kockázatértékelést végző szervezet tevékenységét ellenőrizni. Az  ellenőrzés 
keretében adatszolgáltatást, tájékoztatást kérhet a  kockázatértékelést végző szervezetnek az  elismert értékelési 
területen végzett értékelési tevékenységéről, így különösen a határon átnyúló tevékenységekről.
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 (3) A  kijelölő szervezet évente felülvizsgálatot tart annak ellenőrzésére, hogy az  általa kijelölt kockázatértékelést 
végző szervezet a kijelölés hatálya alatt teljesíti-e a 402/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet II. mellékletében, 
valamint az e rendeletben meghatározott követelményeket.

16. § (1) Ha a  kockázatértékelést végző szervezet nem felel meg a  402/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet 
II.  mellékletében, valamint az  e  rendeletben meghatározott követelményeknek, az  értékelési tevékenységére 
vonatkozó rendelkezéseket megsérti, vagy kötelezettségeit nem teljesíti, a  kijelölő szervezet az  eset összes 
körülményeinek – így különösen a  jogsértés súlyának – figyelembevételével és az  arányosság követelményének 
szem előtt tartásával a (2)–(4) bekezdés szerint részben vagy egészben felfüggeszti a tevékenységét, vagy részben 
vagy egészben visszavonja a kockázatértékelést végző szervezet kijelölését.

 (2) A  kijelölő szervezet részben vagy egészben felfüggeszti a  kockázatértékelést végző szervezet tevékenységét,  
ha a kockázatértékelést végző szervezet
a) megsérti az  értékelési tevékenységére vonatkozó rendelkezéseket, azonban a  jogsértés súlyossága nem 

indokolja a kijelölés visszavonását,
b) a kijelölő szervezet ellenőrzéséhez szükséges dokumentumokat határidőben nem bocsátja a  kijelölő 

szervezet rendelkezésére.
 (3) A  (2)  bekezdés szerinti esetekben a  tevékenység felfüggesztésének időtartama a  jogsértés megszüntetéséhez 

szükséges idő.
 (4) A kijelölő szervezet a kérelemben megjelölt időtartamra szünetelteti a kockázatértékelő szervezet tevékenységét, ha 

a kockázatértékelő szervezet ezt kérelmezi.
 (5) A  kijelölő szervezet az  értékelési terület egészén vagy egy részén visszavonja a  kijelölést, ha a  kockázatértékelést 

végző szervezet
a) már nem felel meg a  402/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet II.  mellékletében meghatározott 

követelményeknek, vagy a tevékenységét nem tudja tovább folytatni,
b) súlyosan megsérti az értékelési tevékenységére vonatkozó rendelkezéseket,
c) az esedékes ellenőrzést nem teszi lehetővé vagy azt akadályozza,
d) tevékenysége felfüggesztésre került, és a kockázatértékelést végző szervezet a felfüggesztés megszüntetése 

feltételeinek határidőben nem tett eleget, vagy
e) bejelenti a tevékenysége megszüntetését.

 (6) A kijelölés hatályát veszti
a) a kijelölő határozatban meghatározott idő elteltével,
b) – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – ha az értékelési területre vonatkozó jogszabály megváltozása 

miatt az adott értékelési területre kijelölésre vonatkozó engedély a továbbiakban nem adható,
c) a kockázatértékelést végző szervezet jogutód nélküli megszűnése esetén, és
d) visszavonással.

17. § (1) Ha az  értékelési tevékenység végzésére vonatkozó kijelölés hatályát veszti, a  kockázatértékelést végző szervezet 
köteles
a) saját költségén az  értékelt alrendszer működésének teljes élettartamára gondoskodni a  megszűnő 

tevékenységgel kapcsolatos iratanyag megőrzéséről, továbbá
b) a 16.  § (5)  bekezdés c) és d)  pontja szerinti esetben megbízásainak más kockázatértékelést végző 

szervezetnek vagy az üzemeltetőnek való átadásáról vagy megszüntetéséről gondoskodni, és erről a kijelölő 
szervezetet, valamint a vele szerződéses kapcsolatban álló javaslattevőket megfelelően tájékoztatni.

 (2) A  16.  § (5)  bekezdés e)  pontja szerinti esetben a  tevékenység megszüntetésére vonatkozó bejelentésben igazolni 
kell az (1) bekezdésben foglalt követelmények teljesülését.

 (3) A  16.  § (5)  bekezdés c)  pontja szerinti esetben az  (1)  bekezdésben foglalt követelmények teljesülését 
a kockázatértékelést végző szervezet megszüntetésére irányuló eljárás során kell biztosítani.

 (4) Ha a  kockázatértékelést végző szervezet nem tesz eleget az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti kötelezettségnek, 
a  kockázatértékelést végző szervezet költségére a  kijelölő szervezet rendelkezik az  iratanyag megőrzéséről és 
a javaslattevőknek a megőrzés helyéről való megfelelő tájékoztatásáról.
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 (5) Nem érinti a  kockázatértékelést végző szervezet által vagy a  vizsgálati eredményei alapján kiadott 
biztonságértékelési jelentés tartalmának helyességét, ha az  engedély a  16.  § (5)  bekezdés e)  pontján alapuló 
visszavonással vagy a 16. § (6) bekezdés a)–c) pontja szerinti okból veszti hatályát.

 (6) A 16. § (6) bekezdés d) pontja szerinti esetben – kivéve, ha a visszavonásra a 16. § (5) bekezdés e) pontja alapján 
kerül sor – a kijelölő szervezet az értékelési tevékenység eredményének, továbbá az így kiadott biztonságértékelési 
jelentésnek a visszavonására kötelezi a kockázatértékelést végző szervezetet.

8. Az Európai Unió Vasúti Ügynökségének tájékoztatása

18. §  A kijelölő szervezet a kijelölt kockázatértékelést végző szervezetek adatait és kijelölését érintő bármely változásról 
– ideértve a kijelölés megadását, felfüggesztését, részben vagy egészben történő visszavonását és megszűnését is – 
a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül értesíti az Európai Unió Vasúti Ügynökségét.

9. Záró rendelkezések

19. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

20. §  Ez a rendelet a kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös biztonsági módszerről és a 352/2009/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. április 30-i 402/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelettel összhangban álló 
szabályozást tartalmaz.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 390/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelethez

A kockázatértékelést végző szervezet kijelölésére irányuló kérelem tartalmi elemei

1. A kérelem tartalmazza a szervezet következő adatait:
a) a szervezet nevét, címét (székhelye), cégjegyzékszámát, telefonszámát, e-mail-címét és honlapcímét,
b) a szervezet állományi létszámát és nyilvántartási számát, valamint cégjegyzékszámát,
c) a kérelmező szervezet törvényes képviselője, a  kijelölő hatósággal való kapcsolattartásra 

megjelölt személy, és – ha az  utóbbitól különbözik – az  Európai Bizottság és az  EGT-államoknak 
megadandó kapcsolattartó személy családi és utónevét, elérhetőségeit (hivatali címe, telefonszáma, 
telefaxszáma és elektronikus levélcíme),

d) a kérelmező szervezet a  tevékenység végzéséhez szükséges szakmai képesítés követelményét 
teljesítő munkavállalója, valamint a  kérelmező szervezettel munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban álló személy családi és utónevét,

e) a kérelmező szervezet – amennyiben a  közlekedésért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe 
tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró bejelentett megfelelőségértékelő szervezet – 
NANDO számát és a megfelelőségértékelési tevékenységére vonatkozó területek felsorolását.

2. A kérelem tartalmazza a tevékenység végzéséhez szükséges szakmai képesítés követelményét teljesítő
a) munkavállaló szakterületeinek felsorolását, és
b) a kérelmező szervezettel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy 

szakterületeinek felsorolását.
3. A kérelmező nyilatkozik a következő követelmények teljesítéséről:

a) van-e kidolgozott eljárása az összeférhetetlenség esetére,
b) van-e a  tevékenységére vonatkozó, évente a kijelölő hatóság részére adandó jelentéshez a kijelölt 

kockázatértékelési tevékenységhez igazított jelentésmintája,
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c) van-e kidolgozott eljárása arra vonatkozóan, hogy ha az  értékelt termék már nem elégíti ki 
a  vonatkozó követelményeket, milyen módon korlátozza, függeszti fel a  kockázatértékelési 
tanúsítvány hatályát vagy vonja vissza a tanúsítványt,

d) van-e kidolgozott eljárása a  kockázatértékelési tevékenysége során kiadott dokumentumok 
őrzésére,

e) van-e kidolgozott eljárása a hatóságok és a megfelelőségértékelő szervezetek tájékoztatására.
4. A kérelmező az esetlegesen igénybe vett közreműködőkkel kapcsolatban a következőkről nyilatkozik:

a) a kijelölés tárgyát képező tevékenységhez igénybe vesz-e közreműködőt,
b) ha igénybe vesz közreműködőket, akkor felsorolja nevük, címük és az  általuk végzendő feladatok 

megadásával a közreműködőket,
c) van-e eljárása arra, hogy a  közreműködő igénybevételéhez a  megrendelő gazdasági szereplő 

beleegyezését kérje,
d) minősíti-e a közreműködőit,
e) ha igen, van-e írásos eljárása a közreműködők minősítésére,
f ) meggyőződött-e arról, hogy a közreműködők megfelelnek-e a vonatkozó előírásoknak.

5. A kérelmező a  kérelemben nyilatkozik a  titoktartási kötelezettsége teljesítéséről: biztosítva van-e 
az információk bizalmas kezelése a szervezet minden szintjén.

6. A kérelmező nyilatkozik, hogy a tanúsító iratok, tanúsítási jelek alkalmazásának ellenőrzésével kapcsolatban:
a) van-e eljárása a  szervezet által kiadott tanúsítványok és tanúsítási jelek alkalmazásának hatékony 

ellenőrzésére,
b) tesz-e megfelelő intézkedéseket a  tanúsítványok és tanúsítási jelek megtévesztő használata vagy 

a tanúsításra vonatkozó helytelen hivatkozások esetén,
c) van-e eljárása a szervezet által kiadott tanúsítványok és tanúsítási jel visszavonására és törlésére.

7. A kérelmező nyilatkozik, hogy tanúsító szervezetként megköveteli-e, hogy a  gazdasági szereplők tartsanak 
nyilván minden, a tanúsított termékkel kapcsolatos panaszt és az azok rendezésére tett intézkedéseket.

8. A kérelmező a kérelemben felsorolja, hogy a kijelölés iránti kérelem tárgyát képező tevékenységét az elmúlt 
öt évben mely szervek, szervezetek értékelték, és csatolja az  erről készült dokumentumokat, a  kérelmező 
felsorolja az  értékelők neveit és címeit, az  értékelt tevékenység fajtáit, az  értékelés tárgyát és az  okiratok 
számát, valamint az értékelés időpontját és érvényességét.

9. A kérelem alján a kijelölést kérelmező szervezet törvényes képviselője nyilatkozik arról, hogy az 1–8. pontban 
közölt válaszok és adatok a valóságnak megfelelnek, majd a kérelmet a kérelem alján dátummal és aláírásával 
ellátja.

A Kormány 391/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelete
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. §  A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 3/A.  §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„3/A. § A miniszterelnök a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a  kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési 
rendszeréről szóló kormányrendelet szerint gondoskodik az  e-közigazgatási és informatikai fejlesztések 
egységesítéséről és összehangolásáról.”
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2. §  Az R. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13.  § A  miniszterelnök kabinetfőnöke az  e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért való 
felelőssége keretében
a) az e-közigazgatásért felelős miniszter együttműködésével gondoskodik az e-közigazgatás és az e-közigazgatási 
szolgáltatások általános elvi alapjai meghatározásáról,
b) az  e-közigazgatásért felelős miniszter és az  informatikáért felelős miniszter együttműködésével gondoskodik 
az  egységes, e-közigazgatással és informatikai fejlesztésekkel, valamint az  infokommunikációs infrastruktúra-
fejlesztésekkel kapcsolatos kormányzati politika kialakításáról,
c) az  e-közigazgatásért felelős miniszter közreműködésével gondoskodik az  egységes, e-közigazgatási és 
informatikai fejlesztési, valamint szolgáltatási stratégia kidolgozásáról,
d) az  informatikáért felelős miniszter együttműködésével gondoskodik az  egységes, infokommunikációs 
infrastruktúra-fejlesztési, valamint szolgáltatási stratégia kidolgozásáról,
e) egyetértési jogot gyakorol az  e-közigazgatással és informatikai fejlesztésekkel, valamint az  infokommunikációs 
infrastruktúra-fejlesztésekkel kapcsolatos kormányzati döntési javaslatok Kormány általi megtárgyalása során,
f ) felügyeli a  Kormány e-közigazgatással és informatikai fejlesztésekkel, valamint az  infokommunikációs 
infrastruktúra-fejlesztésekkel kapcsolatos politikája, illetőleg stratégiája végrehajtását,
g) a miniszterelnök nevében, a miniszterelnök 3/A. §-ban meghatározott jogkörében eljárva – mint a Magyarország 
minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény 2. § 
(1) bekezdése szerinti munkaszervezetének vezetője –, a Kormány rendeletében meghatározottak szerint ellenőrzi 
és jóváhagyja az e-közigazgatással, az informatikával, valamint az infokommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos 
fejlesztéseket és beszerzéseket,
h) az  informatikáért felelős miniszter és az  e-közigazgatásért felelős miniszter együttműködésével gondoskodik 
a nemzeti adatvagyon-gazdálkodás általános elvei kidolgozásáról,
i) gondoskodik a  nemzeti szoftverlicenc-gazdálkodás általános elvei kidolgozásáról, és gondoskodik annak 
végrehajtásáról,
j) egyetértési jogot gyakorol a  nemzeti adatvagyon- és szoftverlicenc-gazdálkodással kapcsolatos kormányzati 
döntési javaslatok Kormány általi megtárgyalása során,
k) felügyeli a nemzeti adatvagyon- és szoftverlicenc-gazdálkodás megvalósítását.”

3. §  Az R. 128. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„128. § A miniszter az informatikáért való felelőssége keretében
a) a  13.  §-ban foglaltakra figyelemmel kidolgozza az  egységes, infokommunikációs infrastruktúra-fejlesztési, 
valamint szolgáltatási stratégiát, és közreműködik annak végrehajtásában,
b) a 13. §-ban foglaltakra figyelemmel kidolgozza a nemzeti adatvagyon-gazdálkodás általános elveit, gondoskodik 
a  nemzeti adatvagyon felméréséről és adatfeldolgozásáról, és felel a  nemzeti adatvagyon-gazdálkodás 
megvalósításáért,
c) az  irányítása vagy felügyelete alatt álló költségvetési szervek és az  olyan állami tulajdonban lévő gazdasági 
társaságok esetében, amelyek felett tulajdonosi jogot vagy vagyonkezelési jogot gyakorol,
ca) felügyeli azok infokommunikációs infrastruktúra eszközrendszerének üzemeltetését és fejlesztését,
cb) egyetértési jogot gyakorol azok infokommunikációs infrastruktúrájáért felelős vezetőinek és az  informatikai 
biztonságért felelős vezetőinek személye és infokommunikációs infrastruktúrát érintő kötelezettségvállalásai 
tekintetében.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 392/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelete
a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 
módosításáról

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. §  A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) a következő 14/A. §-sal egészül ki:
„14/A.  § A 2020. évben a  8.  § (1)  bekezdése szerinti keretszámról a  miniszter 2020. augusztus 31-éig tájékoztatja 
a hivatalokat.”

2. §  Az R. a következő 14/B. §-sal egészül ki:
„14/B. § A 2020. évben a 8. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
a) kérelmek 2020. augusztus 31-éig nyújthatóak be, azzal, hogy a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési 
kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 392/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet 
hatálybalépését megelőzően benyújtott kérelmek a rendelet hatálybalépését követően ismételten benyújthatóak,
b) esetben a döntést 2020. szeptember 20-áig kell meghozni.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelete
a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 
139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 4. pont a) alpontjában és 24. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről 
szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet] 1.  §-a a  következő 
(4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E  rendelet az  Erasmus+ és utódprogramjai keretében megvalósuló közös képzésre az  Nftv. 15.  § 
(1) bekezdésében meghatározott eltéréssel terjed ki.”

2. §  A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Amennyiben a  miniszter az  előzetes jóváhagyását megadta, a  felsőoktatási szakképzés és szakképzettség, 
alapképzési és mesterképzési szak és szakképzettség felsőoktatási képesítési jegyzékbe való felvételét 
kezdeményező felsőoktatási intézmény a  felsőoktatási intézmények nyilvántartását vezető szervhez 
(a továbbiakban: oktatási hivatal) nyújtja be a létesítési dokumentumot.
(3) Az oktatási hivatal a beérkezéstől számított 8 napon belül ellenőrzi, hogy a létesítési dokumentum teljes körű-e, 
és hiányos benyújtás esetén a felsőoktatási intézményt határidő tűzésével a  létesítési dokumentum kiegészítésére 
hívja fel.
(4) Ha a  Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság és a  Felsőoktatási Tervezési Testület a  képzés létesítését 
támogatta, továbbá alapképzési szak létesítése esetében a  Magyar Rektori Konferencia az  alapképzési szak 
létesítését támogatta, és a  létesítési dokumentum hiánytalan, az  oktatási hivatal a  létesítési dokumentum 
beérkezésétől számított 8 napon belül, illetve a  hiánypótlási felhívásban meghatározott határidő elteltével 
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– a benyújtott, kiegészített létesítési dokumentum megküldésével – a miniszternél kezdeményezi az új felsőoktatási 
szakképzés és szakképzettség, illetve alapképzési és mesterképzési szak és szakképzettség képesítési jegyzékbe 
történő felvételét, valamint a szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését.”

3. §  A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 7. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdésben foglaltakon túlmenően a  felsőoktatási intézmény felkérésére a  Magyar Felsőoktatási 
Akkreditációs Bizottság szakmai szempontrendszere alapján az  Nftv. 67.  § (4)  bekezdése szerinti szakvéleményt 
készít alap- és mesterképzés indításának nyilvántartásba vételéhez a szak képzési és kimeneti követelményei alapján 
elkészített szakindítási dokumentumról véleményt nyilvánítva arról, hogy az  adott képzés indításának feltételei 
fennállnak-e a felsőoktatási intézménynél.”

4. §  A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 10. §-a a következő (16)–(26) bekezdéssel egészül ki:
„(16) A  2.  mellékletben foglalt táblázatnak a  felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések 
jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 393/2020. (VIII.  12.) 
Korm.  rendelet (a  továbbiakban: Mód3. rendelet) által megállapított 93., 102. és 103. sorában foglalt új 
megnevezésű szakot, szakirányt az  oktatási hivatal hivatalból az  Nftv. 67.  § (4)  bekezdése szerinti szakvélemény 
beszerzése nélkül veszi nyilvántartásba, ha az a Mód3. rendelet hatálybalépését megelőző napon az adott sorban 
meghatározott megnevezéssel az  oktatási hivatal nyilvántartásában a  felsőoktatási intézmény által folytatott 
képzésként szerepelt.
(17) A 2. mellékletben foglalt táblázatnak a Mód3. rendelet által módosított 40. sorában, a 3. mellékletben foglalt 
táblázatnak a  Mód3. rendelet által módosított 124., 179., 220., 231. és 245. sorában, valamint a  4.  mellékletben 
foglalt táblázatnak a  Mód3. rendelettel módosított 7. sorában foglalt új megnevezésű szakot, szakirányt 
az oktatási hivatal hivatalból nyilvántartásba veszi, ha az a Mód3. rendelet hatálybalépésekor az ott meghatározott 
megnevezéssel az oktatási hivatal nyilvántartásában a felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként szerepelt.
(18) A  2.  mellékletben foglalt táblázatnak a  Mód3. rendelet által megállapított 93., 102. és 103. sorában, 
a  3.  mellékletben foglalt táblázatnak a  Mód3. rendelet által megállapított 124., 179., 220., 231. és 245. sorában, 
valamint a 4. mellékletben foglalt táblázatnak a Mód3. rendelettel megváltoztatott 7. sorában foglalt új szaknevet, 
szakiránynevet, szakképzettségnevet a 2021/2022. tanévtől tanulmányaikat megkezdők esetében kell alkalmazni.
(19) A 2. mellékletben foglalt táblázat 79/A. sorában foglalt szakoktató alapképzési szak indítását az oktatási hivatal 
a szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően hivatalból nyilvántartásba 
veszi, ha a  Mód3. rendelet hatálybalépésekor a  mezőgazdasági szakoktató, üzleti szakoktató vagy a  műszaki 
szakoktató alapképzési szak a  kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként az  oktatási hivatal 
nyilvántartásában szerepelt.
(20) A 2. mellékletben foglalt táblázat 82. sorában foglalt rekreáció és életmód alapképzési szak indítását az oktatási 
hivatal a  szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően hivatalból 
nyilvántartásba veszi, ha a  Mód3. rendelet hatálybalépésekor a  sport- és rekreációszervezés alapképzési szak 
rekreációszervező és egészségfejlesztő szakirányán a kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként 
az oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt.
(21) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 82/A. sorában foglalt sportszervezés alapképzési szak indítását az  oktatási 
hivatal a  szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően hivatalból 
nyilvántartásba veszi, ha a  Mód3. rendelet hatálybalépésekor a  sport- és rekreációszervezés alapképzési szak 
sportszervező szakirányán a  kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként az  oktatási hivatal 
nyilvántartásában szerepelt.
(22) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 93. sorában foglalt, előadó-művészet alapképzési szak 36. egyházzene- 
előadóművész szakirány indítását az  oktatási hivatal a  szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben 
történő kihirdetését követően hivatalból nyilvántartásba veszi, ha a  Mód3. rendelet hatálybalépésekor 
az  előadó-művészet alapképzési szak 36. egyházzene-orgona előadóművész vagy 37. egyházzene-kórusvezető 
előadóművész szakirány a  kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként az  oktatási hivatal 
nyilvántartásában szerepelt.
(23) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 109. sorában foglalt képi ábrázolás alapképzési szak indítását az  oktatási 
hivatal a  szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően hivatalból 
nyilvántartásba veszi, ha a  Mód3. rendelet hatálybalépésekor a  képalkotás alapképzési szak festő/grafikus 
szakirányon a  kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként az  oktatási hivatal nyilvántartásában 
szerepelt.
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(24) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 109/B. sorában foglalt mozgóképkultúra és médiaismeret alapképzési 
szak indítását az  oktatási hivatal a  szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését 
követően hivatalból nyilvántartásba veszi, ha a  Mód3. rendelet hatálybalépésekor a  képalkotás alapképzési szak 
mozgóképkultúra- és médiaszakember szakirányon a kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként 
az oktatási hivatal nyilvántartásában szerepelt.
(25) A 3. mellékletben foglalt táblázat 101/A. sorában foglalt interdiszciplináris családtudomány mesterképzési szak 
indítását az oktatási hivatal a szak képzési és kimeneti követelményeinek rendeletben történő kihirdetését követően 
hivatalból nyilvántartásba veszi, ha a  Mód3. rendelet hatálybalépésekor a  mentálhigiénés családtudományi és 
családterápiás mesterképzési szak a kérelmező felsőoktatási intézmény által folytatott képzésként az oktatási hivatal 
nyilvántartásában szerepelt.
(26) Az  oktatási hivatal a  mezőgazdasági szakoktató, az  üzleti szakoktató, a  műszaki szakoktató, a  képalkotás, 
a  sport- és rekreációszervezés alapképzési szakokat, az  ökológiai gazdálkodási mérnöki, a  mentálhigiénés 
családtudományi és családterápiás, valamint a  zeneteoretikus mesterképzési szakokat a  2021/2022. tanévtől 
kezdődően hivatalból törli a nyilvántartásából.”

5. §  A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet
a) 2. melléklete az 1. melléklet,
b) 3. melléklete a 2. melléklet,
c) 4. melléklete a 3. melléklet
szerint módosul.

6. §  A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet
a) 5. alcím címében a  „szakképzettség” szövegrész helyébe a  „szakképzettség, valamint a  felsőoktatási 

szakképzés” szöveg,
b) 6. § (1) bekezdésében a „mesterképzési szak és szakképzettség” szövegrész helyébe a „mesterképzési szak és 

szakképzettség, valamint felsőoktatási szakképzés” szöveg,
c) 6. § (2) bekezdés i) pontjában a „vagy mesterképzési szak” szövegrész helyébe a „  , mesterképzési szak vagy 

felsőoktatási szakképzés” szöveg
lép.

7. §  Hatályát veszti a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet
 1. 3. § (4) és (5) bekezdése,
 2. 4. alcíme,
 3. 6. § (2) bekezdés f ) pontja,
 4. 8. § (2) bekezdésében a „ , df )” szövegrész,
 5. 2. mellékletében foglalt táblázat A:2 mezőjében az „Agrár” szövegrész,
 6. 2. mellékletében foglalt táblázat B:2 mezőjében az „Agricultural Science” szövegrész,
 7. 2. melléklet 48. sora,
 8. 3. melléklet 15. sora,
 9. 3. melléklet 65. sora,
10. 3. mellékletében foglalt táblázat A:126 mezőjében a „Gazdaságtudományok” szövegrész,
11. 3. mellékletében foglalt táblázat B:126 mezőjében az „Economic Science” szövegrész,
12. 3. mellékletében foglalt táblázat A:141 mezőjében a „Műszaki” szövegrész,
13. 3. mellékletében foglalt táblázat B:141 mezőjében az „Engineering Science” szövegrész,
14. 3. mellékletében foglalt táblázat A:191 mezőjében a „Pedagógusképzés” szövegrész,
15. 3. mellékletében foglalt táblázat B:191 mezőjében a „Teacher Training” szövegrész,
16. 3. melléklet 194. sora,
17. 3. melléklet 254. sora.

8. §  Ez a rendelet 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



5920 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 188. szám 

1. melléklet a 393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelethez

 1. A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 2.  mellékletében foglalt táblázat a  következő 1/A. és 1/B. sorral egészül ki, és 
a táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 (A B C D E F G

1.
Képzési 

Terület

Képzési terület 

angol nyelvű 

megnevezése

Alapképzési szak

Alapképzési szak 

angol nyelvű 

megnevezése

Szakképzettség

Alapképzésben 

szerezhető 

szakképzettség angol 

nyelvű megnevezése

EKKR és 

MKKR szint)

1/A. Agrár
Agricultural 

Science
agrár- és üzleti 

digitalizáció

Agricultural 
and Business 
Digitalization 

agrár-digitalizációs 
mérnök

Agri- 
digitalization 

Engineer
6

1/B.
állattenyésztő 

mérnöki

Animal 
Husbandry 

Engineering

állattenyésztő 
mérnök 

Animal 
Husbandry 

Engineer
6

2.
élelmiszer- 

mérnöki
Food 

Engineering
élelmiszermérnök Food Engineer 6

 2. A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 8. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 (A B C D E F G

1.
Képzési 

Terület

Képzési terület 

angol nyelvű 

megnevezése

Alapképzési szak

Alapképzési szak 

angol nyelvű 

megnevezése

Szakképzettség

Alapképzésben 

szerezhető 

szakképzettség angol 

nyelvű megnevezése

EKKR és 

MKKR szint)

8.

mezőgazdasági 
vízgazdálkodási 

és környezet- 
technológiai 

mérnöki

Agricultural 
Water 

Management 
and 

Environmental 
Technology 
Engineering

mezőgazdasági 
vízgazdálkodási 

és környezet- 
technológiai 

mérnök

Agricultural 
Water 

Management 
and 

Environmental 
Technology 

Engineer

6

 3. A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 40. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C D E F G

1.
Képzési 

Terület

Képzési terület 

angol nyelvű 

megnevezése

Alapképzési szak
Alapképzési szak angol 

nyelvű megnevezése
Szakképzettség

Alapképzésben 

szerezhető 

szakképzettség angol 

nyelvű megnevezése

EKKR és 

MKKR szint)

40.

személyügyi, 
munkaügyi 
és szociális 
igazgatási 

Employment 
Relations and 

Social Insurance 
Administration 

személyügyi, 
munkaügyi és 

szociális igazgatási 
szakember 

Employment 
Relations and 

Social Insurance 
Expert 

6
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 4. A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 42/A. sorral egészül ki:

(A B C D E F G

1.
Képzési 

Terület

Képzési terület 

angol nyelvű 

megnevezése

Alapképzési szak
Alapképzési szak angol 

nyelvű megnevezése
Szakképzettség

Alapképzésben 

szerezhető 

szakképzettség angol 

nyelvű megnevezése

EKKR és 

MKKR 

szint)

42/A.
filozófia, politika, 

gazdaság
Philosophy, 

Politics, Economy 

gazdaság és 
politikai kapcsolatok 

szakember

Expert in 
Political and 

Economy 
Studies

6

 5. A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 44/A. sorral egészül ki:

(A B C D E F G

1.
Képzési 

Terület

Képzési terület 

angol nyelvű 

megnevezése

Alapképzési szak
Alapképzési szak angol 

nyelvű megnevezése
Szakképzettség

Alapképzésben 

szerezhető 

szakképzettség angol 

nyelvű megnevezése

EKKR és 

MKKR 

szint)

44/A.
közgazdasági 
adatelemzés

Economic Data 
Analysis

közgazdász 
közgazdasági 
adatelemzés 

alapképzési szakon

Economist in 
Data Ananlysis

6

 6. A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 68. sora helyébe a következő rendelkezés lép, és 
a táblázat a következő 68/A. sorral egészül ki:

(A B C D E F G

1.
Képzési 

Terület

Képzési terület 

angol nyelvű 

megnevezése

Alapképzési szak
Alapképzési szak angol 

nyelvű megnevezése
Szakképzettség

Alapképzésben 

szerezhető 

szakképzettség angol 

nyelvű megnevezése

EKKR és 

MKKR 

szint)

68. tesztmérnöki Test Engineering tesztmérnök Test Engineer 6

68/A.
tűzvédelmi 

mérnöki
Fire Safety 

Engineering
tűzvédelmi mérnök

Fire Safety 
Engineer

6

 7. A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 70/A. sorral egészül ki:

(A B C D E F G

1.
Képzési 

Terület

Képzési terület 

angol nyelvű 

megnevezése

Alapképzési szak
Alapképzési szak angol 

nyelvű megnevezése
Szakképzettség

Alapképzésben 

szerezhető 

szakképzettség angol 

nyelvű megnevezése

EKKR és 

MKKR 

szint)

70/A.
villamos-

üzemmérnöki

Electrical 
Operations 

Engineering

villamos-
üzemmérnök

Electrical 
Operations 

Engineer
6
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 8. A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 72/A. sorral egészül ki:

(A B C D E F G

1.
Képzési 

Terület

Képzési terület 

angol nyelvű 

megnevezése

Alapképzési szak
Alapképzési szak angol 

nyelvű megnevezése
Szakképzettség

Alapképzésben 

szerezhető 

szakképzettség angol 

nyelvű megnevezése

EKKR és 

MKKR 

szint)

72/A.
digitális 

fogászati 
tervezés

Digital Technology 
in Dentistry

digitális fogászati 
tervező

Digital Dental 
Designer

6

 9. A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 79/A. sorral egészül ki:

(A B C D E F G

1.
Képzési 

Terület

Képzési terület 

angol nyelvű 

megnevezése

Alapképzési szak
Alapképzési szak angol 

nyelvű megnevezése
Szakképzettség

Alapképzésben 

szerezhető 

szakképzettség angol 

nyelvű megnevezése

EKKR és 

MKKR 

szint)

79/A. szakoktató
Vocational 
Technical 
Instructor

szakoktató
Vocational 
Technical 
Instructor

6

 10. A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 82. sora helyébe a következő rendelkezés lép, 
és a táblázat a következő 82/A. sorral egészül ki:

(A B C D E F G

1.
Képzési 

Terület

Képzési terület 

angol nyelvű 

megnevezése

Alapképzési szak
Alapképzési szak angol 

nyelvű megnevezése
Szakképzettség

Alapképzésben 

szerezhető 

szakképzettség angol 

nyelvű megnevezése

EKKR és 

MKKR 

szint)

82.
rekreáció és 

életmód

Recreation 
Management and 
Health Promotion

rekreáció és életmód 
szakember

Recreation 
and Health 
Promotion 
Manager

6

82/A. sportszervezés
Sports 

Management
sportszervező Sports Manager 6

 11. A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 83/A. sorral egészül ki:

(A B C D E F G

1.
Képzési 

Terület

Képzési terület 

angol nyelvű 

megnevezése

Alapképzési szak
Alapképzési szak angol 

nyelvű megnevezése
Szakképzettség

Alapképzésben 

szerezhető 

szakképzettség angol 

nyelvű megnevezése

EKKR és 

MKKR 

szint)

83/A. biotechnológia Biotechnology biotechnológus Biotechnologist 6

 12. A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 91/A. sorral egészül ki:
(A B C D E F G

1.
Képzési 

Terület

Képzési terület 

angol nyelvű 

megnevezése

Alapképzési szak
Alapképzési szak angol 

nyelvű megnevezése
Szakképzettség

Alapképzésben 

szerezhető 

szakképzettség angol 

nyelvű megnevezése

EKKR és 

MKKR 

szint)

91/A. cirkuszművészet Circus Arts cirkuszművész Circus Performer 6
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 13. A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 93. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C D E F G

1.
Képzési 

Terület

Képzési terület 

angol nyelvű 

megnevezése

Alapképzési szak

Alapképzési szak 

angol nyelvű 

megnevezése

Szakképzettség
Alapképzésben szerezhető szakképzettség angol nyelvű 

megnevezése

EKKR és 

MKKR 

szint)

93. előadó-művészet Performance

1. klasszikus zongora előadóművész

2. klasszikus orgona előadóművész

3. klasszikus csembaló előadóművész 

4. klasszikus harmonika 

előadóművész 

5. klasszikus hárfa előadóművész 

6. klasszikus gitár előadóművész

7. klasszikus lant előadóművész 

8. klasszikus cimbalom előadóművész 

9. klasszikus hegedű előadóművész 

10. klasszikus mélyhegedű 

előadóművész 

11. klasszikus gordonka 

előadóművész 

12. klasszikus gordon előadóművész 

13. klasszikus furulya előadóművész 

14. klasszikus fuvola előadóművész 

15. klasszikus oboa előadóművész 

16. klasszikus klarinét előadóművész 

17. klasszikus szaxofon előadóművész 

18. klasszikus fagott előadóművész 

19. klasszikus kürt előadóművész 

20. klasszikus trombita előadóművész 

21. klasszikus tuba előadóművész 

22. klasszikus harsona előadóművész 

23. klasszikus ütőhangszeres 

előadóművész 

24. klasszikus ének előadóművész 

25. jazz-zongora előadóművész 

26. jazzgitár előadóművész 

27. jazzbasszusgitár előadóművész 

28. jazzbőgő előadóművész 

29. jazzszaxofon előadóművész 

30. jazztrombita előadóművész 

31. jazzharsona előadóművész 

32. jazzdob előadóművész 

33. jazzének előadóművész 

34. zenekarvezető előadóművész

35. kórusvezető előadóművész

36. egyházzene-előadóművész

37. népi vonós (hegedű) 

előadóművész

38. népi vonós (brácsa) előadóművész

39. népi vonós (cselló-bőgő) 

előadóművész

40. népi pengetős (citera-tekerő) 

előadóművész

41. népi pengetős (citera-koboz) 

előadóművész

42. népi pengetős (tambura) 

előadóművész

43. népi fúvós (furulya) előadóművész

44. népi fúvós (duda-furulya) 

előadóművész

45. népi fúvós (klarinét-tárogató) 

előadóművész

46. népi cimbalom előadóművész

47. népi ének előadóművész

1. Classical Instrumental Music Performer (Piano)

2. Classical Instrumental Music Performer (Organ)

3. Classical Instrumental Music Performer 

(Harpsichord) 

4. Classical Instrumental Music Performer (Accordion) 

5. Classical Instrumental Music Performer (Harp) 

6. Classical Instrumental Music Performer (Guitar) 

7. Classical Instrumental Music Performer (Lute) 

8. Classical Instrumental Music Performer  

(Cimbalom / Dulcimer) 

9. Classical Instrumental Music Performer (Violin) 

10. Classical Instrumental Music Performer (Viola) 

11. Classical Instrumental Music Performer (Cello) 

12. Classical Instrumental Music Performer  

(Double Bass) 

13. Classical Instrumental Music Performer (Recorder) 

14. Classical Instrumental Music Performer (Flute) 

15. Classical Instrumental Music Performer (Oboe) 

16. Classical Instrumental Music Performer (Clarinet) 

17. Classical Instrumental Music Performer 

(Saxophone) 

18. Classical Instrumental Music Performer (Bassoon) 

19. Classical Instrumental Music Performer (Horn) 

20. Classical Instrumental Music Performer (Trumpet) 

21. Classical Instrumental Music Performer 

(Trombone) 

22. Classical Instrumental Music Performer (Tuba) 

23. Classical Instrumental Music Performer 

(Percussion) 

24. Classical Music Singer 

25. Jazz Instrumental Performer (Jazz Piano)

26. Jazz Instrumental Performer (Jazz Guitar) 

27. Jazz Instrumental Performer (Jazz Bass Guitar) 

28. Jazz Instrumental Performer (Jazz Double Bass) 

29. Jazz Instrumental Performer (Jazz Saxophone) 

30. Jazz Instrumental Performer (Jazz Trumpet) 

31. Jazz Instrumental Performer (Jazz Trombone)

32. Jazz Instrumental Performer (Jazz Drums)

33. Jazz Music Singer 34.Orchestral Conductor

35. Choir Conductor

36. Church Music Performer

37. Folk Music Performer (Violin)

38. Folk Music Performer (Viola)

39. Folk Music Performer (Cello-Double Bass)

40. Folk Music Performer  

(Zither- Rotary Lute [Hurdy-gurdy])

41. Folk Music Performer  

(Zither-Koboz [Historical Hungarian Lute])

42. Folk Music Performer (Tambura)

43. Folk Music Performer (Recorder)

44. Folk Music Performer (Bagpipe-recoreder)

45. Folk Music Performer (Clarinet-Tarogato 

[Hungarian Folk Clarinet])

46. Folk Music Performer (Cimbalom)

47. Folk Music Performer (Folk Singing) 

6
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 14. A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 99. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C D E F G

1.
Képzési 

Terület

Képzési terület 

angol nyelvű 

megnevezése

Alapképzési szak
Alapképzési szak angol 

nyelvű megnevezése
Szakképzettség

Alapképzésben 

szerezhető 

szakképzettség angol 

nyelvű megnevezése

EKKR és 

MKKR 

szint)

99. látványtervezés Scenography  látványtervező Scenographer 6

 15. A  139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 2.  mellékletében foglalt táblázat 102. és 103. sora helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:

(A B C D E F G

1.
Képzési 

Terület

Képzési terület 

angol nyelvű 

megnevezése

Alapképzési szak
Alapképzési szak angol 

nyelvű megnevezése
Szakképzettség

Alapképzésben 

szerezhető 

szakképzettség angol 

nyelvű megnevezése

EKKR és 

MKKR 

szint)

102. táncművész Dance

1. táncművész 
(klasszikus balett)

2. táncművész 
(magyar néptánc)

3. táncművész 
(moderntánc)
4. táncművész 
(kortárstánc)

5. táncművész 
(színházi tánc)

1. Dance Artist 
(Classical Ballet)
2. Dance Artist 

(Hungarian Folk 
Dances)

3. Dance Artist 
(Modern Dance)
4. Dance Artist 
(Contemporary 

Dance)
5. Dance Artist 

(Theatrical 
Dances)

6

103.
táncos és 

próbavezető

Dance and 
Rehearsal 
Coaching

1. táncos és 
próbavezető 

(klasszikus balett)
2. táncos és 

próbavezető 
(magyar néptánc)

3. táncos és 
próbavezető 

(moderntánc)
4. táncos és 

próbavezető 
(színházi tánc)

5. táncos és 
próbavezető 
(társastánc)
6. táncos és 

próbavezető 
(divattánc)

1. Dancer and 
Coach (Classical 

Ballet)
2. Dancer 

and Coach 
(Hungarian Folk 

Dances)
3. Dancer and 

Coach (Modern 
Dance)

4. Dancer and 
Coach (Theatrical 

Dances)
5. Dancer and 

Coach (Ballroom 
Dances)

6. Dancer and 
Coach (Fashion 

Dances)

6
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 16. A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 107/A. sorral egészül ki:

(A B C D E F G

1.
Képzési 

Terület

Képzési terület 

angol nyelvű 

megnevezése

Alapképzési szak
Alapképzési szak angol 

nyelvű megnevezése
Szakképzettség

Alapképzésben 

szerezhető 

szakképzettség angol 

nyelvű megnevezése

EKKR és 

MKKR 

szint)

107/A. vizuális művészet Visual Art vizuális művész Visual Artist 6

 17. A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 109. sora helyébe a következő rendelkezés lép, 
és a táblázat a következő 109/A. és 109/B. sorral egészül ki:

(A B C D E F G

1.
Képzési 

Terület

Képzési terület 

angol nyelvű 

megnevezése

Alapképzési szak
Alapképzési szak angol 

nyelvű megnevezése
Szakképzettség

Alapképzésben 

szerezhető 

szakképzettség angol 

nyelvű megnevezése

EKKR és 

MKKR 

szint)

109. képi ábrázolás
Visual 

Representation
alapszakos festő/

grafikus

Visual 
Representation 

Artist
6

109/A.
kortárs 

könnyűzene
Contemporary 

Music

1. könnyűzenész 
(gitár)

2. könnyűzenész 
(basszusgitár)

3. könnyűzenész 
(billentyűs 

hangszerek)
4. könnyűzenész 

(szaxofon)
5. könnyűzenész 

(harsona)
6. könnyűzenész 

(trombita)
7. könnyűzenész 
(ütőhangszerek)
8. könnyűzenész 

(ének)

1. Pop Musician 
(Guitar)

2. Pop Musician 
(Bass Guitar)

3. Pop Musician 
(Keyboards)

4. Pop Musician 
(Saxophone)

5. Pop Musician 
(Trombone)

6. Pop Musician 
(Trumpet)

7. Pop Musician 
(Percussions)

8. Pop Musician 
(Singing)

6

109/B.
mozgókép- 
kultúra és 

médiaismeret

Film and Media 
Studies

mozgóképkultúra 
és médiaismeret 

alapszakos 
szakember

Film and Media 
Specialist

6
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2. melléklet a 393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelethez

 1. A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 35/A. sorral egészül ki:

(A B C D E F G H

1.
Képzési 

terület

Képzési terület 

angol nyelvű 

megnevezése

Mesterképzési 

szak

Osztatlan 

szak

Mesterképzési szak, osztatlan 

szak angol nyelvű megnevezése
Szakképzettség

Mesterképzésben, osztatlan 

képzésben szerezhető 

szakképzettség angol nyelvű 

megnevezése

EKKR és 

MKKR 

szint)

35/A.

család-

pedagógiai 

tanácsadó

Consultancy in Family 

Education

Consultancy in Family 

Education

Family Education 

Consultant
7

 2. A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 36/A. sorral egészül ki:

(A B C D E F G H

1.
Képzési 

terület

Képzési terület 

angol nyelvű 

megnevezése

Mesterképzési 

szak

Osztatlan 

szak

Mesterképzési szak, osztatlan 

szak angol nyelvű megnevezése
Szakképzettség

Mesterképzésben, osztatlan 

képzésben szerezhető 

szakképzettség angol nyelvű 

megnevezése

EKKR és 

MKKR 

szint)

36/A.
digitális 

bölcsészet
Digital Humanities

okleveles bölcsész 

digitális bölcsészet szakon

Expert in Digital 

Humanities
7

 3. A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 57/A. sorral egészül ki:

(A B C D E F G H

1.
Képzési 

terület

Képzési terület 

angol nyelvű 

megnevezése

Mesterképzési 

szak

Osztatlan 

szak

Mesterképzési szak, osztatlan 

szak angol nyelvű megnevezése
Szakképzettség

Mesterképzésben, osztatlan 

képzésben szerezhető 

szakképzettség angol nyelvű 

megnevezése

EKKR és 

MKKR 

szint)

57/A.

kreatív írás 

és művészeti 

kritika

Creative Writing and Art 

Criticism 

okleveles kreatív írás és 

művészeti kritika szakos 

bölcsész 

Philologist in Creative 

Writing and Art Criticism 
7

 4. A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 64/A. sorral egészül ki:

(A B C D E F G H

1.
Képzési 

terület

Képzési terület 

angol nyelvű 

megnevezése

Mesterképzési 

szak

Osztatlan 

szak

Mesterképzési szak, osztatlan 

szak angol nyelvű megnevezése
Szakképzettség

Mesterképzésben, osztatlan 

képzésben szerezhető 

szakképzettség angol nyelvű 

megnevezése

EKKR és 

MKKR 

szint)

64/A.

mentál- 

higiénés 

család- 

konzulens

Mental Health Family 

Consultant

okleveles mentálhigiénés 

családkonzulens

Mental Health Family 

Consultant
7

 5. A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 75/A. sorral egészül ki:

(A B C D E F G H

1.
Képzési 

terület

Képzési terület 

angol nyelvű 

megnevezése

Mesterképzési 

szak

Osztatlan 

szak

Mesterképzési szak, osztatlan 

szak angol nyelvű megnevezése
Szakképzettség

Mesterképzésben, osztatlan 

képzésben szerezhető 

szakképzettség angol nyelvű 

megnevezése

EKKR és 

MKKR 

szint)

75/A.
örmény 

tanulmányok 
Global Armenian Studies

okleveles örmény 

tanulmányok szakos 

bölcsész

Expert in Global 

Armenian Studies
7
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 6. A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 101/A. sorral egészül ki:

(A B C D E F G H

1.
Képzési 

terület

Képzési terület 

angol nyelvű 

megnevezése

Mesterképzési 

szak

Osztatlan 

szak

Mesterképzési szak, osztatlan 

szak angol nyelvű megnevezése
Szakképzettség

Mesterképzésben, osztatlan 

képzésben szerezhető 

szakképzettség angol nyelvű 

megnevezése

EKKR és 

MKKR 

szint)

101/A.

interdisz- 

ciplináris 

család- 

tudomány

Interdisciplinary Family 

Studies

okleveles 

interdiszciplináris 

családtudományi 

szakember

Expert in Interdisciplinary 

Family Studies
7

 7. A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 124. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C D E F G H

1.
Képzési 

terület

Képzési terület 

angol nyelvű 

megnevezése

Mesterképzési 

szak

Osztatlan 

szak

Mesterképzési szak, osztatlan 

szak angol nyelvű megnevezése
Szakképzettség

Mesterképzésben, osztatlan 

képzésben szerezhető 

szakképzettség angol nyelvű 

megnevezése

EKKR és 

MKKR 

szint)

124.

személyügyi, 

munkaügyi 

és szociális 

igazgatás 

Labour Relations 

and Social Security 

Administration

okleveles személyügyi, 

munkaügyi és szociális 

igazgatási szakember

Labour Relations and 

Social Security Expert
7

 8. A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 125/A. sorral egészül ki, és a táblázat 
126. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C D E F G H

1.
Képzési 

terület

Képzési terület 

angol nyelvű 

megnevezése

Mesterképzési 

szak

Osztatlan 

szak

Mesterképzési szak, osztatlan 

szak angol nyelvű megnevezése
Szakképzettség

Mesterképzésben, osztatlan 

képzésben szerezhető 

szakképzettség angol nyelvű 

megnevezése

EKKR és 

MKKR 

szint)

125/A. Gaz- 

daság- 

tudo- 

mányok

Economic 

Science

agrár- 

közgazdász
Agricultural Ecomomics

okleveles közgazdász 

agrárközgazdász szakon
Agricultural Ecomomist 7

126.

biztosítási 

és pénzügyi 

matematika

Actuarial and Financial 

Mathematics

okleveles biztosítási és 

pénzügyi

matematikus-közgazdász

Actuarial and Financial

Mathematician-Economist
7

 9. A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 130/A. sorral egészül ki:

(A B C D E F G H

1.
Képzési 

terület

Képzési terület 

angol nyelvű 

megnevezése

Mesterképzési 

szak

Osztatlan 

szak

Mesterképzési szak, osztatlan 

szak angol nyelvű megnevezése
Szakképzettség

Mesterképzésben, osztatlan 

képzésben szerezhető 

szakképzettség angol nyelvű 

megnevezése

EKKR és 

MKKR 

szint)

130/A.
kutatási 

menedzser
Research Management

okleveles közgazdász 

kutatási menedzser 

szakon

Economist in Reseacch 

Management
7

 10. A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 132/B. sorral egészül ki:

(A B C D E F G H

1.
Képzési 

terület

Képzési terület 

angol nyelvű 

megnevezése

Mesterképzési 

szak

Osztatlan 

szak

Mesterképzési szak, osztatlan 

szak angol nyelvű megnevezése
Szakképzettség

Mesterképzésben, osztatlan 

képzésben szerezhető 

szakképzettség angol nyelvű 

megnevezése

EKKR és 

MKKR 

szint)

132/B.
nemzetközi 

fejlesztés

Internacional 

Development

okleveles közgazdász 

nemzetközi fejlesztés 

szakon

Economist in 

Internacional 

Development

7
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 11. A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 134/A. sorral egészül ki:

(A B C D E F G H

1.
Képzési 

terület

Képzési terület 

angol nyelvű 

megnevezése

Mesterképzési 

szak

Osztatlan 

szak

Mesterképzési szak, osztatlan 

szak angol nyelvű megnevezése
Szakképzettség

Mesterképzésben, osztatlan 

képzésben szerezhető 

szakképzettség angol nyelvű 

megnevezése

EKKR és 

MKKR 

szint)

134/A.
politikai 

gazdaságtan
Political Economy

okleveles politológus 

közgazdász
Political Economist 7

 12. A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 138/A. sorral egészül ki:

(A B C D E F G H

1.
Képzési 

terület

Képzési terület 

angol nyelvű 

megnevezése

Mesterképzési 

szak

Osztatlan 

szak

Mesterképzési szak, osztatlan 

szak angol nyelvű megnevezése
Szakképzettség

Mesterképzésben, osztatlan 

képzésben szerezhető 

szakképzettség angol nyelvű 

megnevezése

EKKR és 

MKKR 

szint)

138/A.
vállalat- 

gazdaságtan
Business Economics

okleveles közgazdász 

vállalatgazdaság szakon

Economist in Business 

Management
7

 13. A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 140/A. sorral egészül ki, és a táblázat 
141. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C D E F G H

1.
Képzési 

terület

Képzési terület 

angol nyelvű 

megnevezése

Mesterképzési 

szak

Osztatlan 

szak

Mesterképzési szak, osztatlan 

szak angol nyelvű megnevezése
Szakképzettség

Mesterképzésben, osztatlan 

képzésben szerezhető 

szakképzettség angol nyelvű 

megnevezése

EKKR és 

MKKR 

szint)

140/A.

Műszaki
Engineering 

Science

alapanyag-

gyártási 

folyamat- 

mérnöki

Process Engineering for 

Raw Material Production

okleveles alapanyag-

gyártási folyamatmérnök

Process Engineer for Raw 

Material Production
7

141.
anyag- 

mérnöki
Materials Engineering okleveles anyagmérnök Materials Engineer 7

 14. A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 148/A. sorral egészül ki:

(A B C D E F G H

1.
Képzési 

terület

Képzési terület 

angol nyelvű 

megnevezése

Mesterképzési 

szak

Osztatlan 

szak

Mesterképzési szak, osztatlan 

szak angol nyelvű megnevezése
Szakképzettség

Mesterképzésben, osztatlan 

képzésben szerezhető 

szakképzettség angol nyelvű 

megnevezése

EKKR és 

MKKR 

szint)

148/A.

építmény- 

informatikai 

mérnöki

Construction Information 

Technology Engineering

okleveles építmény-

informatikai mérnök

Construction Information 

Technology Engineer
7

 15. A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 171/A. sorral egészül ki:

(A B C D E F G H

1.
Képzési 

terület

Képzési terület 

angol nyelvű 

megnevezése

Mesterképzési 

szak

Osztatlan 

szak

Mesterképzési szak, osztatlan 

szak angol nyelvű megnevezése
Szakképzettség

Mesterképzésben, osztatlan 

képzésben szerezhető 

szakképzettség angol nyelvű 

megnevezése

EKKR és 

MKKR 

szint)

171/A.
sport- 

mérnöki
Sports Engineering okleveles sportmérnök Sports Engineer 7
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 16. A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 174/A. sorral egészül ki:

(A B C D E F G H

1.
Képzési 

terület

Képzési terület 

angol nyelvű 

megnevezése

Mesterképzési 

szak

Osztatlan 

szak

Mesterképzési szak, osztatlan 

szak angol nyelvű megnevezése
Szakképzettség

Mesterképzésben, osztatlan 

képzésben szerezhető 

szakképzettség angol nyelvű 

megnevezése

EKKR és 

MKKR 

szint)

174/A. űrmérnöki Space Engineer okleveles űrmérnök Space Engineer 7

 17. A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 179. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C D E F G H

1.
Képzési 

terület

Képzési terület 

angol nyelvű 

megnevezése

Mesterképzési 

szak

Osztatlan 

szak

Mesterképzési szak, osztatlan 

szak angol nyelvű megnevezése
Szakképzettség

Mesterképzésben, osztatlan 

képzésben szerezhető 

szakképzettség angol nyelvű 

megnevezése

EKKR és 

MKKR 

szint)

179.

kiterjesztett 

hatáskörű 

ápoló

Advanced Practice in 

Nursing

okleveles kiterjesztett 

hatáskörű ápoló
Advanced Practice Nurse 7

 18. A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 189/A. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C D E F G H

1.
Képzési 

terület

Képzési terület 

angol nyelvű 

megnevezése

Mesterképzési 

szak

Osztatlan 

szak

Mesterképzési szak, osztatlan 

szak angol nyelvű megnevezése
Szakképzettség

Mesterképzésben, osztatlan 

képzésben szerezhető 

szakképzettség angol nyelvű 

megnevezése

EKKR és 

MKKR 

szint)

189/A. szakvédőnő Health Visitor okleveles szakvédőnő Advanced Heatlh Visitor 7

 19. A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 190/A. sorral egészül ki, és a táblázat 
191. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C D E F G H

1.
Képzési 

terület

Képzési terület 

angol nyelvű 

megnevezése

Mesterképzési 

szak

Osztatlan 

szak

Mesterképzési szak, osztatlan 

szak angol nyelvű megnevezése
Szakképzettség

Mesterképzésben, osztatlan 

képzésben szerezhető 

szakképzettség angol nyelvű 

megnevezése

EKKR és 

MKKR 

szint)

190/A.
gyermek- 

kultúra

Culture of Early 

Childhood

okleveles gyermekkultúra 

szakos pedagógus

Educator in Early 

Childhood Cultura Studies
7

191.
gyógy- 

pedagógia
Special Needs Education

okleveles 

gyógypedagógus
Special Needs Educator 7

 20. A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 191/A. sorral egészül ki:

(A B C D E F G H

1.
Képzési 

terület

Képzési terület 

angol nyelvű 

megnevezése

Mesterképzési 

szak

Osztatlan 

szak

Mesterképzési szak, osztatlan 

szak angol nyelvű megnevezése
Szakképzettség

Mesterképzésben, osztatlan 

képzésben szerezhető 

szakképzettség angol nyelvű 

megnevezése

EKKR és 

MKKR 

szint)

191/A. logopédia
Speech and Language 

Therapy
okleveles logopédus

Speech and Language 

Therapist
7
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 21. A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 205/A. sorral egészül ki:

(A B C D E F G H

1.
Képzési 

terület

Képzési terület 

angol nyelvű 

megnevezése

Mesterképzési 

szak

Osztatlan 

szak

Mesterképzési szak, osztatlan 

szak angol nyelvű megnevezése
Szakképzettség

Mesterképzésben, osztatlan 

képzésben szerezhető 

szakképzettség angol nyelvű 

megnevezése

EKKR és 

MKKR 

szint)

205/A.
geoinfor- 

matika
Geoinformatics okleveles geoinformatikus Expert in Geoinformatics 7

 22. A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 215/B. sorral egészül ki:

(A B C D E F G H

1.
Képzési 

terület

Képzési terület 

angol nyelvű 

megnevezése

Mesterképzési 

szak

Osztatlan 

szak

Mesterképzési szak, osztatlan 

szak angol nyelvű megnevezése
Szakképzettség

Mesterképzésben, osztatlan 

képzésben szerezhető 

szakképzettség angol nyelvű 

megnevezése

EKKR és 

MKKR 

szint)

215/B.
cirkusz- 

művészet
Circus Arts okleveles cirkuszművész Circus Artist 7

 23. A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 220. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C D E F G H

1.
Képzési 

terület

Képzési terület 

angol nyelvű 

megnevezése

Mesterképzési 

szak

Osztatlan 

szak

Mesterképzési szak, osztatlan 

szak angol nyelvű megnevezése
Szakképzettség

Mesterképzésben, osztatlan 

képzésben szerezhető 

szakképzettség angol nyelvű 

megnevezése

EKKR és 

MKKR 

szint)

220.
egyházzene- 

művész 
Church Music

okleveles 

egyházzene-művész 
Church Musician 7

 24. A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 226/A. sorral egészül ki:

(A B C D E F G H

1.
Képzési 

terület

Képzési terület 

angol nyelvű 

megnevezése

Mesterképzési 

szak

Osztatlan 

szak

Mesterképzési szak, osztatlan 

szak angol nyelvű megnevezése
Szakképzettség

Mesterképzésben, osztatlan 

képzésben szerezhető 

szakképzettség angol nyelvű 

megnevezése

EKKR és 

MKKR 

szint)

226/A.
forgató- 

könyvíró
Screenwriting okleveles forgatókönyvíró Screenwriter 7

 25. A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 229/A–C. sorral egészül ki:

(A B C D E F G H

1.
Képzési 

terület

Képzési terület 

angol nyelvű 

megnevezése

Mesterképzési 

szak

Osztatlan 

szak

Mesterképzési szak, osztatlan 

szak angol nyelvű megnevezése
Szakképzettség

Mesterképzésben, osztatlan 

képzésben szerezhető 

szakképzettség angol nyelvű 

megnevezése

EKKR és 

MKKR 

szint)

229/A.
hang- 

művészet
Sound Art okleveles hangművész Sound Artist 7

229/B.
immerzív 

film
Immersive Film

okleveles 

immerzívfilm-alkotó

Immersive Media 

Filmmaker
7

229/C.
interakció 

tervezés
Interaction Design

okleveles interakció- és 

felhasználói élmény 

tervező

Interaction and User 

Experience Designer
7
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 26. A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 231. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C D E F G H

1.
Képzési 

terület

Képzési terület 

angol nyelvű 

megnevezése

Mesterképzési 

szak

Osztatlan 

szak

Mesterképzési szak, osztatlan 

szak angol nyelvű megnevezése
Szakképzettség

Mesterképzésben, osztatlan 

képzésben szerezhető 

szakképzettség angol nyelvű 

megnevezése

EKKR és 

MKKR 

szint)

231.

karmester 

(zenekari 

karmester, 

fúvós- 

zenekari 

karnagy 

szakirányok)

Conducting

1. okleveles zenekari 

karmester-művész

2. okleveles fúvószenekari 

karnagy-művész

1. Orchestra Conductor

2. Wind Band Conductor
7

 27. A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 231/A. sorral egészül ki:

(A B C D E F G H

1.
Képzési 

terület

Képzési terület 

angol nyelvű 

megnevezése

Mesterképzési 

szak

Osztatlan 

szak

Mesterképzési szak, osztatlan 

szak angol nyelvű megnevezése
Szakképzettség

Mesterképzésben, osztatlan 

képzésben szerezhető 

szakképzettség angol nyelvű 

megnevezése

EKKR és 

MKKR 

szint)

231/A.
képző- 

művész
Fine Arts okleveles képzőművész Fine Artist 7

 28. A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 237/A. sorral egészül ki:

(A B C D E F G H

1.
Képzési 

terület

Képzési terület 

angol nyelvű 

megnevezése

Mesterképzési 

szak

Osztatlan 

szak

Mesterképzési szak, osztatlan 

szak angol nyelvű megnevezése
Szakképzettség

Mesterképzésben, osztatlan 

képzésben szerezhető 

szakképzettség angol nyelvű 

megnevezése

EKKR és 

MKKR 

szint)

237/A.

kortárs 

művészet- 

elméleti 

és kurátori 

ismeretek

Contemporary Art Theory 

and Curatorial Studies

okleveles kortárs 

művészeti szakíró és 

kurátor

Expert in Contemporary 

Art Theory and Curatorial 

Studies

7

 29. A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 240. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B C D E F G H

1.
Képzési 

terület

Képzési terület 

angol nyelvű 

megnevezése

Mesterképzési 

szak

Osztatlan 

szak

Mesterképzési szak, osztatlan 

szak angol nyelvű megnevezése
Szakképzettség

Mesterképzésben, osztatlan 

képzésben szerezhető 

szakképzettség angol nyelvű 

megnevezése

EKKR és 

MKKR 

szint)

240.

látvány- 

tervező 

művész

Art of Scenography
okleveles látványtervező 

művész
Artist in Scenography 7

 30. A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 245. sora helyébe a következő sor lép:

(A B C D E F G H

1.
Képzési 

terület

Képzési terület 

angol nyelvű 

megnevezése

Mesterképzési 

szak

Osztatlan 

szak

Mesterképzési szak, osztatlan 

szak angol nyelvű megnevezése
Szakképzettség

Mesterképzésben, osztatlan 

képzésben szerezhető 

szakképzettség angol nyelvű 

megnevezése

EKKR és 

MKKR 

szint)

245.
restaurátor-  

művész

Art 

Conservation-Restoration

okleveles 

restaurátorművész
Art Conservator-Restorer 7
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 31. A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 250/A. sorral egészül ki:

(A B C D E F G H

1.
Képzési 

terület

Képzési terület 

angol nyelvű 

megnevezése

Mesterképzési 

szak

Osztatlan 

szak

Mesterképzési szak, osztatlan 

szak angol nyelvű megnevezése
Szakképzettség

Mesterképzésben, osztatlan 

képzésben szerezhető 

szakképzettség angol nyelvű 

megnevezése

EKKR és 

MKKR 

szint)

250/A. tárgyalkotás Designer-Maker
okleveles tárgyalkotó 

művész
Designer-Maker 7

 32. A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 255. sorral egészül ki:

(A B C D E F G H

1.
Képzési 

terület

Képzési terület 

angol nyelvű 

megnevezése

Mesterképzési 

szak

Osztatlan 

szak

Mesterképzési szak, osztatlan 

szak angol nyelvű megnevezése
Szakképzettség

Mesterképzésben, osztatlan 

képzésben szerezhető 

szakképzettség angol nyelvű 

megnevezése

EKKR és 

MKKR 

szint)

255.
Művészet- 

közvetítés 
Art Education 

művészeti 

instruktor
Arts Communication

okleveles művészeti 

instruktor

okleveles művészeti 

instruktor
7

3. melléklet a 393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelethez

A 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat a következő 2/A. sorral egészül ki:

(A B C D E F G 

 
Képzési 

terület

Study Field in 

English
Szak Programme in English Szakképzettség

Qualifications Obtainable in 

Master Programme in English

EKKR és 

MKKR szint)

2/A. Agrár
Agricultural 

Science

fenntartható 

mezőgazdaság, 

élelmiszertermelés és 

-technológia a Duna 

régióban

Sustainability in 

Agriculture, Food 

Production and Food 

Technology in the 

Danube Region

okleveles 

fenntarthatósági 

agrármérnök

Agricultural Engineer in 

Sustainable Agriculture 

and Food Production

7

A Kormány 394/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelete
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 
2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a  közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi  
CXXXII. törvény 44.  § (1)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a  közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló  
2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. alcíme 
a következő 15/A. §-sal egészül ki:
„15/A. § Az Egyetem saját bevétele terhére az alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan mesterképzésben részt 
vevő közszolgálati ösztöndíjas, önköltséges, rendészeti ösztöndíjas hallgató számára a hallgató első tanévében, két 
egymást követő félévben térítésmentes kollégiumi elhelyezést biztosíthat.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 395/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelete
az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló  
345/2012. (XII. 6.) 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 g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 395/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelethez

A Rendelet 1. melléklet 2. pont 2.1. alpontja a következő 2.1.120. és 2.1.121. ponttal egészül ki:
(Országos vasúti közlekedési projektek)
„2.1.120. Ferencváros C elágazás – Kőbánya felső – Rákos – Rákosliget, valamint Rákos – Gyömrő vasúti vonalszakasz 
fejlesztése.
2.1.121. Budapest-Nyugati pályaudvar vágányhálózata és bevezető szakaszai (Budapest-Nyugati pályaudvar – 
Hungária körút – Kőbánya-Kispest) rekonstrukciója és fejlesztése.”

A Kormány 396/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelete
a Pénzügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás 
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról szóló  
225/2018. (XI. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában,
a 2.  § tekintetében a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés b) pontjában,
a 3.  § tekintetében a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  A Pénzügyminisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos beruházás megvalósításával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról szóló 225/2018. (XI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 
1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a  Budapest I. kerület, 
belterület 6531, 6588, 6590, 6592, 6593, 6634 helyrajzi számú ingatlanokon, illetve az  ezen ingatlanokból 
a telekalakítási eljárásban hozott, véglegessé vált döntés alapján kialakított ingatlanokon, – az eredeti architektúra 
visszaállítása érdekében az  eredeti építészeti arculat – Fellner Sándor 1903-as tervei alapján történő homlokzat- 
és tetőrekonstrukció, a Szentháromság tér (Budapest I. kerület, belterület 6531 helyrajzi szám), valamint a Fortuna 
köz (Budapest I. kerület, belterület 6592 helyrajzi szám) területén az elbontott rizalitok visszaépítése, valamint ezzel 
összefüggésben a korszerű munkakörülményeket biztosító épületbelső kialakítása érdekében elkészítendő új tervek 
szerint, továbbá a  szükséges biztonsági és közlekedési rendszerek egyetlen épületegyüttesbe való integrálásával 
megvalósuló, a  Pénzügyminisztérium budai Várnegyedben történő új elhelyezését szolgáló beruházással 
(a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.”

2. §  Az R. 6. §-a a következő h) és i) ponttal egészül ki:
(A Beruházás megvalósítása keretében)
„h) a Beruházás egyes építési fázisainak költséghatékony lebonyolítása érdekében az anyagszállítás az arra alkalmas 
eszközök, járművek számától, össztömegétől függetlenül megvalósítható, ha azok elhelyezése, parkolása az építési 
területen belül történik,
i) az  épület műemléki jellegének megóvására figyelemmel a  díszkivilágítási és biztonsági kamera rendszerelemek 
az épületen kívül, közterületen is elhelyezhetőek.”

3. §  Az R. a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A.  § A  Beruházás megvalósításához feltétlenül szükséges közterület használat időtartama a  Beruházás 
használatbavételi engedélye véglegessé válásának napjáig tart.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 397/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelete
egyes víziközmű beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) 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 víziközmű beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
a) 1. melléklete az 1. melléklet,
b) 2. melléklete a 2. melléklet
szerint módosul.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 397/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelethez

Az R. 1.  melléklet 23. és 24.  pontja helyébe a  következő rendelkezések lépnek, és az  1.  melléklet a  következő 
25–27. ponttal egészül ki:
„23. katasztrófavédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
24. művelési ág megváltoztatására vonatkozó hatósági eljárások,
25. kapcsolódó villamos energia, gáz és egyéb közművek engedélyeztetése,
26. azok az  1–25.  pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a  Beruházások 
megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
27. az 1–26. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.”

2. melléklet a 397/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelethez

Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 4. sorral egészül ki:

(A B C

1 A beruházás megnevezése A beruházás megvalósítása által érintett település
Koordinációra kijelölt 

kormánymegbízott)

4
Szikszó közigazgatási területén 

megvalósuló fejlesztéshez szükséges 
víziközmű-beruházások

Arnót
Felsőzsolca

Onga
Szikszó

Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatalt 

vezető kormánymegbízott

A Kormány 398/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelete
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló  
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés b) és k) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) 
Korm. rendelet 41. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  a  biztosított, aki részére magánútlevéllel, valamint egyéb úti okmánnyal végrehajtott, nem hivatalos célú 
kevésbé súlyos vagy súlyos fertőzöttségi mértékű országból Magyarország területére történő beutazáskor hatósági 
házi karantént rendeltek el, nem minősül keresőképtelennek.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 399/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelete
a pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá a befektetési vállalkozások és 
az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről szóló 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (1) bekezdés c) pontjában, 
az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 88. § a) pontjában, a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi 
LXXXVIII. törvény 437. § c) pontjában, valamint a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk 
végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A pénzügyi intézmények, a  biztosítók és a  viszontbiztosítók, továbbá a  befektetési vállalkozások és az  árutőzsdei 
szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről szóló 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 3. § 
(3) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(Az intézmény tevékenysége ellátásához, nyilvántartásai naprakész és biztonságos vezetéséhez a  biztonsági 
kockázatelemzés alapján indokolt védelmi intézkedéseket megvalósítja, és rendelkezik)
„h) olyan elektronikusdokumentum-hitelesítési, valamint digitális archiválási megoldással és eljárásokkal, amelyek 
biztosítják az  elektronikus ügyfélcsatornák alkalmazása során létrejövő elektronikus dokumentumok és adatok 
valódiságát, valamint a valódiság hosszú távú fenntarthatóságát.”

2. § (1) Az R. 5/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A tanúsítási eljárást a tanúsító szervezet és a vizsgáló laboratórium akkor végezheti, ha
a) a tanúsító szervezet rendelkezik
aa) 10 és 1000 milliárd forint mérlegfőösszeg közötti vizsgált intézmény esetén legalább 1 éves e rendelet szerinti 
tanúsítási tapasztalattal és referenciával,
ab) 1000 milliárd forintot meghaladó mérlegfőösszegű vizsgált intézmény esetén legalább 2 éves e rendelet szerinti 
tanúsítási tapasztalattal és referenciával,
b) a  tanúsító szervezet rendelkezik a  belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus 
azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az  1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2014. július 23-i 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a  továbbiakban: 910/2014/EU rendelet) 
szerinti bizalmi szolgáltatások, zárt elektronikus információs rendszerek, digitális archiválást végző alkalmazások, 
elektronikus aláírási termékek, valamint elektronikus aláírási rendszerek hazai vagy nemzetközi informatikai 
biztonsági módszertanon alapuló tanúsítására vonatkozó,
ba) 10 milliárd forintot el nem érő mérlegfőösszegű vizsgált intézmény esetén legalább igazolt megkezdett 
akkreditációs eljárással,
bb) 10 és 1000 milliárd forint mérlegfőösszeg közötti vizsgált intézmény esetén legalább 1 éves akkreditált státuszt 
igazoló okirattal,
bc) 1000 milliárd forintot meghaladó mérlegfőösszegű vizsgált intézmény esetén legalább 2 éves akkreditált 
státuszt igazoló okirattal, és
c) a tanúsító szervezet rendelkezik informatikai biztonsági funkciókat megvalósító szoftvertermékek és -rendszerek, 
a 910/2014/EU rendelet szerinti bizalmi szolgáltatások, zárt elektronikus információs rendszerek, digitális archiválást 
végző alkalmazások, elektronikus aláírási termékek, valamint elektronikus aláírási rendszerek mindegyikének hazai 
vagy nemzetközi informatikai biztonsági módszertanon alapuló tanúsítására vonatkozó referenciával.”

 (2) Az R. 5/A. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (14)–(18) bekezdéssel egészül ki:
„(13) A  tanúsítási eljárás során az  eljárás lefolytatását végző személyeknek rendelkezniük kell személyi biztonsági 
tanúsítvánnyal. A  tanúsítási eljárás során az  eljárás lefolytatását végző személy tudomására jutott adatok – így 
különösen a  személyes adatok vagy üzleti titkot tartalmazó adatok – megismerése és felhasználása a  tanúsítási 
eljárás lefolytatása és dokumentálása szabályainak betartásával tehető meg.
(14) A tanúsító szervezet és a vizsgáló laboratórium csak az MNB felé benyújtott vizsgálati és tanúsítási módszertan, 
illetve módszertanok alapján végezheti a tanúsítási eljárásokat.
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(15) A  tanúsító szervezetnek és a  vizsgáló laboratóriumnak a  tanúsítás lefolytatásához szükséges adatok 
törlésére vonatkozó jogszabályi előírások teljesítése érdekében olyan törlési eljárásrenddel és megoldásokkal 
kell rendelkeznie, amelyek biztosítják az  adatok visszaállíthatatlan módon történő törlését a  rendszereikből, 
a  levelezésekből, archív mentésekből. A tanúsító szervezet és a vizsgáló laboratórium csak az MNB felé benyújtott 
törlési eljárásrend és megoldások esetében végezheti a tanúsítási eljárásokat.
(16) A  tanúsító szervezet és a  vizsgáló laboratórium az  éles rendszerek sérülékenységvizsgálata során csak 
olyan rendszert használhat, amely garantálja, hogy az  adatforgalom a  vizsgálat lezárása után is teljeskörűen 
megismerhető, és bizonyítható legyen, hogy a  vizsgálat során milyen éles rendszerekben milyen adatokhoz, 
szolgáltatásokhoz fért hozzá a vizsgálatot végző szervezet.
(17) A tanúsító szervezet és a vizsgáló laboratórium csak olyan biztonságos kommunikációs eszközöket, szoftvereket 
és csatornákat használhat az érintett szervezetekkel az eljárás lefolytatása során, amelyek garantálják a vizsgálathoz 
felhasznált adatok bizalmasságát, sértetlenségét és hitelességét.
(18) A  tanúsító szervezet és a vizsgáló laboratórium csak olyan verifikált és validált, az  akkreditációja során 
elfogadott szoftvermegoldásokat és -rendszereket használhat az  eljárás során, amelyek biztosítják az  értékelési 
döntések szakszerűségét.”

3. §  Az R. 5/B. §-a a következő t) ponttal egészül ki:
[Az informatikai rendszer megfelel a  Hpt. 67/A.  § (1)  bekezdésében, a  Bszt. 12.  § (12)–(14)  bekezdésében, az  Fsztv. 
12/A.  §-ában és a  Bit. 94.  § (4)–(6)  bekezdésében foglalt, a  rendszerelemek zártságával, az  informatikai rendszerhez 
történő jogosulatlan hozzáférés és észrevétlen módosítás megakadályozásával kapcsolatos, valamint az  általános 
információbiztonsági zártsági követelményeknek, ha]
„t) a  szervezet által a  távoli munkavégzés és digitális ügyfélkiszolgálás során alkalmazott rendszerek és 
megoldások garantálják az ügyféladatok, üzleti adatok és személyes adatok hitelességét, a hitelesség hosszú távú 
fenntarthatóságát, valamint az adatok biztonságos és zárt kezelését.”

4. §  Az R. a következő 7. §-sal egészül ki:
„7.  § A  pénzügyi intézmények, a  biztosítók és a  viszontbiztosítók, továbbá a  befektetési vállalkozások és 
az  árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről szóló 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 399/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Módr.) hatálybalépésének napján 
a  tanúsító szervezetek jegyzékében szereplő tanúsító szervezet, valamint a  nyilvántartásba vett és működő 
vizsgáló laboratórium a  Módr. hatálybalépésétől számított 30 napon belül a  Módr.-rel megállapított 5/A.  §  
(13)–(18) bekezdésében foglaltak teljesülését igazolni köteles az MNB felé.”

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1503/2020. (VIII. 12.) Korm. határozata
a 2022. évi magyar–szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság sikeres megrendezését 
szolgáló új budapesti multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok üzemeltetéséhez és tulajdonba 
adásához szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  2022.  évi magyar–szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság sikeres 

megrendezését szolgáló új budapesti multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok (a továbbiakban: létesítmény), 
valamint a 2019. évben Budapesten zajló World Urban Games sportesemény és a 2022. évi magyar–szlovák közös 
rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges egyes létesítmények megvalósítását 
szolgáló kiemelten közérdekű beruházások helyszínének meghatározásáról szóló 63/2019. (III. 27.) Korm. rendelet 
2.  melléklet I.  alcíme szerinti ingatlanok, valamint az  ezen ingatlanokból a  telekalakítási eljárásban hozott döntés 
véglegessé válását követően kialakított ingatlanok és a létesítmény tulajdonjoga a Ferencvárosi Torna Club részére 
kerüljön átadásra;

 2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszterrel 
és az  emberi erőforrások miniszterével együttműködve tegye meg a  szükséges intézkedéseket az  1.  pontban 
foglaltak végrehajtása érdekében;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal
 3. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel 

és a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sporteseményekért felelős kormánybiztossal együttműködve 
–  a  Beruházási Ügynökség bevonásával  – gondoskodjon a  létesítmény tekintetében a  gazdaságos üzemeltetési 
szempontoknak a Ferencvárosi Torna Clubbal együttműködésben történő kialakításáról.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sporteseményekért felelős kormánybiztos

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1504/2020. (VIII. 12.) Korm. határozata
egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

A Kormány
 1.  az  állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36.  § (2)  bekezdés c)  pontja alapján, 

a Vtv. 36. § (3) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az 1. mellékletben felsorolt, állami 
vagyonba tartozó ingatlanok ingyenesen az ott megjelölt helyi önkormányzatok (a továbbiakban: önkormányzatok) 
tulajdonába kerüljenek;
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 2.  felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján tegye meg a  szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy az  1.  mellékletben felsorolt önkormányzatokkal a  tulajdonosváltozás ingatlan-
nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződések (a továbbiakban: Szerződések) megkötésre kerüljenek;

Felelős:  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:  e határozat közzétételét követő hat hónapon belül

 3. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy a  Szerződések megkötése előtt az  MNV Zrt. a  Polgári Törvénykönyv szerinti jóhiszemű 
eljárásnak, együttműködési és tájékoztatási kötelezettségnek eleget téve tájékoztassa az  önkormányzatokat 
az  ingatlanokra vonatkozó terhekről, korlátozásokról, a  folyamatban lévő eljárásokról és az egyéb jogi természetű 
ügyekről, valamint adja át az ezekkel kapcsolatban rendelkezésére álló dokumentumokat;

Felelős:  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:  e határozat közzétételét követő öt hónapon belül

 4. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy a  Szerződések – a  tulajdonátruházási szerződésekre vonatkozó általános jogszabályi 
követelményeken túl – tartalmazzák az alábbiakat:
a) az ingatlannak a tulajdonosi joggyakorló által megállapított forgalmi értékét,
b) az  önkormányzat kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy az  ingatlant terhelő kötelezettségeket 

teljeskörűen átvállalja, ideértve az esetlegesen felmerülő általános forgalmi adó megtérítését is,
c) az  önkormányzat – szükség esetén – saját költségvetése terhére vállalja az  ingatlan környezeti állapotának 

felmérését, kármentesítését, valamint, ha az  ingatlanon tervezett tevékenység engedélyköteles, akkor 
a szükséges engedélyek megszerzését,

d) az önkormányzat vállalja, hogy az  ingatlan vonatkozásában a  magyar állammal szemben semmilyen 
követelést nem támaszt,

e) a tulajdonátruházást megelőzően bérbeadással vagy más jogcímen hasznosított ingatlan esetében 
az  önkormányzat vállalja a  fennálló jogviszonyokból eredő kötelezettségeket és a  tulajdonossal szemben 
támasztott esetleges jövőbeni követelésekért való helytállást,

f ) az önkormányzat vállalja, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 
13.  § (4)  bekezdés b)  pontjában meghatározott, az  átruházott vagyon hasznosításáról szóló beszámolási 
kötelezettségének – a  Szerződések hatálybalépését követő évtől kezdődően – minden év december 31. 
napjáig írásban tesz eleget,

g) azt, hogy amennyiben az  önkormányzat az  f )  alpontban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, 
az  a)  alpont szerinti bruttó forgalmi érték 5 százalékát mint késedelmi kötbért köteles az  MNV Zrt. erre 
vonatkozó felhívásának kézhezvételétől számított 30 napon belül megfizetni,

h) az ingatlant az  Nvtv. 13.  § (4)  bekezdés a)  pontja szerint az  önkormányzat az  1.  mellékletben és 
a  Szerződésekben az  adott ingatlan vonatkozásában megjelölt hasznosítási célnak megfelelően köteles 
hasznosítani,

i) ha az  önkormányzat a  h)  alpontban írt kötelezettségének részben vagy egészben nem tesz eleget, 
az  MNV  Zrt. az  Nvtv. 13.  § (7) és (8)  bekezdésének megfelelően jár el, azzal, hogy az  önkormányzat 
a  nemteljesítési kötbért köteles a  felszólítás kézhezvételétől számított 60 napon belül az  MNV Zrt.-nek 
megfizetni,

j) az önkormányzat vállalja azon külön feltételek teljesítését, amelyekhez a  jelenlegi vagyonkezelő, annak 
felügyeleti szerve vagy a  védettség jellege szerinti miniszter az  ingyenes tulajdonba adáshoz szükséges 
hozzájáruló nyilatkozat kiadását kötötte;
Felelős:  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:  e határozat közzétételét követő hat hónapon belül

 5.  úgy határoz, hogy a  Kisvárda, belterület, 2551/1 helyrajzi számú ingatlan esetében a  tulajdonosváltozás ingatlan-
nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződés megkötésére abban az esetben kerülhet sor, ha az érintett 
önkormányzat az MNV Zrt.-vel szemben fennálló tartozását a szerződés megkötéséig kiegyenlítette;

 6.  úgy határoz, hogy a Gödöllő, belterület, 4969/6 és 4969/1 helyrajzi számú ingatlanok esetében a tulajdonosváltozás 
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződés megkötésére abban az  esetben kerülhet sor, 
ha az ingatlanok vagyonkezelője felügyeleti szervének hozzájáruló nyilatkozata rendelkezésre áll;
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 7.  a Vtv. 36.  § (2)  bekezdés g)  pontja alapján, a Vtv. 36.  § (3)  bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva úgy 
dönt, hogy a  Debrecen belterület 1262 helyrajzi számú, kivett kutatóintézet megnevezésű ingatlan, 1/1 tulajdoni 
arányban ingyenesen a  Hajdúdorogi Metropolitai Egyház (nyilvántartási száma: 00001/2012-014, székhelye: 
4025 Debrecen, Petőfi tér 8.) tulajdonába kerüljön a Hajdúdorogi Metropolitai Egyház köznevelési és szakképzéssel 
kapcsolatos feladatainak ellátása, továbbá ehhez kapcsolódóan egy új köznevelési intézmény kialakítása érdekében;

 8.  felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az  MNV Zrt. útján tegye meg 
a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a 7. pont szerinti ingatlan tulajdonosváltozásának az ingatlan-
nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződés a  Hajdúdorogi Metropolitai Egyházzal megkötésre 
kerüljön;

Felelős:  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:  e határozat közzétételét követő hat hónapon belül

 9.  a  Vtv. 36.  § (2)  bekezdés g)  pontja alapján, valamint a  Vtv. 36.  § (3)  bekezdésében meghatározott jogkörében 
eljárva úgy dönt, hogy a Pilisszentkereszt, belterület, 1001 helyrajzi számú, kivett üdülőépület, udvar megnevezésű, 
81 729 m2 nagyságú ingatlan 11004/81729 tulajdoni arányban ingyenesen a  Jézus Társasága Magyarországi 
Rendtartománya (nyilvántartási száma: 00001/2012-055, székhelye: 1085 Budapest, Horánszky utca 20.) 
tulajdonába kerüljön a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya hitéleti feladatainak ellátása, továbbá ehhez 
kapcsolódóan a Manréza Lelkigyakorlatos Ház fejlesztése érdekében;

 10.  felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az  MNV Zrt. útján tegye meg 
a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a 9. pont szerinti ingatlan tulajdonosváltozásának az ingatlan-
nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződés a  Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományával 
megkötésre kerüljön;

Felelős:  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:  e határozat közzétételét követő hat hónapon belül

 11.  felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy a 8. és 10. pont szerinti szerződések megkötése előtt az MNV Zrt. a Polgári Törvénykönyv 
szerinti jóhiszemű eljárásnak, együttműködési és tájékoztatási kötelezettségnek eleget téve tájékoztassa az egyházi 
jogi személyeket az ingatlanokra vonatkozó terhekről, korlátozásokról, a folyamatban lévő eljárásokról és az egyéb 
jogi természetű ügyekről, valamint adja át az ezekkel kapcsolatban rendelkezésére álló dokumentumokat;

Felelős:  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:  e határozat közzétételét követő öt hónapon belül

 12. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy a  8. és 10.  pont szerinti szerződések – a  tulajdonátruházási szerződésekre vonatkozó 
általános jogszabályi követelményeken túl – tartalmazzák az alábbiakat:
a) az ingatlan tulajdonosi joggyakorló által megállapított forgalmi értékét,
b) az egyházi jogi személy kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy az ingatlant terhelő kötelezettségeket 

teljeskörűen átvállalja, ideértve az esetlegesen felmerülő általános forgalmi adó megtérítését is,
c) az  egyházi jogi személy – szükség esetén – saját költségvetése terhére vállalja az  ingatlan környezeti 

állapotának felmérését, kármentesítését, valamint, ha az ingatlanon tervezett tevékenység engedélyköteles, 
akkor a szükséges engedélyek megszerzését,

d) az egyházi jogi személy vállalja, hogy az  ingatlan vonatkozásában a Magyar Állammal szemben semmilyen 
követelést nem támaszt,

e) a tulajdonátruházást megelőzően bérbeadással vagy más jogcímen hasznosított ingatlan esetében 
az  egyházi jogi személy vállalja a  fennálló jogviszonyokból eredő kötelezettségeket és a  tulajdonossal 
szemben támasztott esetleges jövőbeni követelésekért való helytállást,

f ) az egyházi jogi személy vállalja, hogy az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott, az átruházott 
vagyon hasznosításáról szóló beszámolási kötelezettségének – a  szerződés hatálybalépését követő évtől 
kezdődően – minden év december 31. napjáig írásban tesz eleget,

g) azt, hogy amennyiben az  egyházi jogi személy az  f )  alpontban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, 
az  a)  alpont szerinti bruttó forgalmi érték 5 százalékát mint késedelmi kötbért köteles az  MNV Zrt. erre 
vonatkozó felhívásának kézhezvételétől számított 30 napon belül megfizetni,

h) az ingatlant az  Nvtv. 13.  § (4)  bekezdés a)  pontja szerint az  egyházi jogi személy a  7. és 9.  pontokban 
és a  8.  és  10.  pont szerinti szerződésekben az  ingatlan vonatkozásában megjelölt hasznosítási célnak 
megfelelően köteles hasznosítani,
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i) ha az  egyházi jogi személy a  h)  alpontban írt kötelezettségének részben vagy egészben nem tesz eleget, 
az  MNV Zrt. az  Nvtv. 13.  § (7) és (8)  bekezdésének megfelelően jár el, azzal, hogy az  egyházi jogi személy 
a  nemteljesítési kötbért köteles a  felszólítás kézhezvételétől számított 60 napon belül az  MNV Zrt.-nek 
megfizetni,

j) az egyházi jogi személy vállalja azon külön feltételek teljesítését, amelyekhez a jelenlegi vagyonkezelő, annak 
felügyeleti szerve vagy a  védettség jellege szerinti miniszter az  ingyenes tulajdonba adáshoz szükséges 
hozzájáruló nyilatkozat kiadását kötötte;
Felelős:  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:  e határozat közzétételét követő hat hónapon belül

 13.  felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy a  9.  pont szerinti ingatlan esetében a  tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba 
történő bejegyzésére alkalmas szerződés – a  tulajdonátruházási szerződésekre vonatkozó általános jogszabályi 
követelményeken túlmenően – tartalmazza azt is, hogy a  tulajdonba adandó ingatlanrész önálló közüzemi 
csatlakozásainak kialakítása és a  közművek szétválasztásához szükséges telekhatár kitűzése saját költségvetése 
terhére a tulajdonba vevő kötelezettsége.

Felelős:  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:  a szerződés megkötésekor

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1504/2020. (VIII. 12.) Korm. határozathoz

Önkormányzatok tulajdonába kerülő ingatlanok jegyzéke

Sor- 

szám
Önkormányzat

Ingatlan/tulajdoni 

hányad
Segítendő feladat/cél

Ingatlan-

nyilvántartási 

megnevezés

Terület (m2)

1.
Apagy Község 

Önkormányzata

Apagy
külterület

07/12 hrsz.
1/1

Településüzemeltetés (helyi közutak és tartozékainak 
kialakítása és fenntartása), helyi közfoglalkoztatás  

[az Mötv. 13. § (1) bekezdésének  
2. és 12. pontjai szerinti feladatok]

kivett saját 
használatú út

4244

2.

Budapest Főváros 
XVII. Kerület 
Rákosmente 

Önkormányzata

Budapest
belterület

121181 hrsz.
274/3694

Településfejlesztés, kulturális szolgáltatás  
(a kulturális örökség helyi védelme), helyi adóval, 
gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos 

feladatok, nemzetiségi ügyek  
[az Mötv. 13. § (1) bekezdésének  

1., 7., 13. és 16. pontjai szerinti feladatok]

kivett 
gondozóintézet

3705

3.
Dunakiliti Község 
Önkormányzata

Dunakiliti
külterület

0149/6 hrsz.
1/1

Víziközmű-szolgáltatás  
[az Mötv. 13. § (1) bekezdésének  

21. pontja szerinti feladat]
kivett vízmű 22664

4.
Dunakiliti Község 
Önkormányzata

Dunakiliti
külterület

0149/8 hrsz.
1/1

Víziközmű-szolgáltatás  
[az Mötv. 13. § (1) bekezdésének  

21. pontja szerinti feladat]
kivett vízierőmű 11400

5.
Gödöllő Város 

Önkormányzata

Gödöllő
belterület

4969/6 hrsz.
1/1

Gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások  
[az Mötv. 13. § (1) bekezdésének 8. pontja, valamint  
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (2) bekezdésének 

és 94. § (3) bekezdésének a) szerinti feladat]

kivett bölcsőde 761
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6.
Gödöllő Város 

Önkormányzata

Gödöllő
belterület

4969/1 hrsz.
1/1

Gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások  
[az Mötv. 13. § (1) bekezdésének 8. pontja, valamint  
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (2) bekezdésének 
és 94. § (3) bekezdésének a) pontja szerinti feladat]

kivett bölcsőde 3393

7.
Gyula Város 

Önkormányzata

Gyula
külterület

0868/19 hrsz.
1/1

Településfejlesztés, településrendezés  
[az Mötv. 13. § (1) bekezdésének  

1. pontja szerinti feladat]
kivett töltés 5975

8.
Jobaháza Község 
Önkormányzata

Jobaháza
belterület

203/4 hrsz.
1/1

Településüzemeltetés, helyi környezet- és 
természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás  

[az Mötv. 13. § (1) bekezdésének  
2. és 11. pontjai szerinti feladatok]

kivett 
beépítetlen 

terület
1833

9.
Keszthely Város 
Önkormányzata

Keszthely
belterület

1495/1/A hrsz.
1/1

Sport, ifjúsági ügyek  
[az Mötv. 13. § (1) bekezdésének  

15. pontja szerinti feladat]

egyéb épület, 
tanuszoda

1125

10.
Kisvárda Város 

Önkormányzata

Kisvárda
belterület

2551/1 hrsz.
1/1

Kulturális szolgáltatás  
(a kulturális örökség helyi védelme)  

[az Mötv. 13. § (1) bekezdésének  
7. pontja szerinti feladat]

kivett múzeum 1514

11.
Kisvárda Város 

Önkormányzata

Kisvárda
belterület

797/2 hrsz.
1/1

Kulturális szolgáltatás  
(a kulturális örökség helyi védelme)  

[az Mötv. 13. § (1) bekezdésének  
7. pontja szerinti feladat]

kivett 
beépítetlen 

terület
527

12.
Kisvárda Város 

Önkormányzata

Kisvárda
belterület
802 hrsz.

1/1

Kulturális szolgáltatás,  
(a kulturális örökség helyi védelme)  

[az Mötv. 13. § (1) bekezdésének  
7. pontja szerinti feladat]

kivett 
beépítetlen 

terület
583

13.
Komló Város 

Önkormányzat

Komló
belterület

3302/7 hrsz.
1/1

Lakás- és helyiséggazdálkodás  
[az Mötv. 13. § (1) bekezdésének  

9. pontja szerinti feladat]

kivett 
gyermekotthon

671

14.
Kőszeg Város 

Önkormányzata

Kőszeg
belterület
2331 hrsz.

1/1

Lakás- és helyiséggazdálkodás  
[az Mötv. 13. § (1) bekezdésének  

9. pontja szerinti feladat]

kivett orvosi 
rendelő

1043

15.

Nyíregyháza 
Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata

Nyíregyháza
belterület

3504/1 hrsz.
1/1

Óvodai ellátás  
[az Mötv. 13. § (1) bekezdésének  

6. pontja szerinti feladat]

kivett beépített 
terület

3975

16.
Sajóörös Község 
Önkormányzata

Sajóörös
belterület
223 hrsz.

1/1

Településüzemeltetés  
(közparkok és egyéb közterületek kialakítása és 

fenntartása), kulturális szolgáltatás  
(a kulturális örökség helyi védelme, a helyi 
közművelődési tevékenység támogatása)  

[az Mötv. 13. § (1) bekezdésének  
2. és 7. pontjai szerinti feladatok]

kivett 
nevelőintézet és 

udvar
9041
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17.

Salgótarján 
Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata

Salgótarján
belterület
6229 hrsz.

1/1

Településüzemeltetés  
(helyi közutak és tartozékainak  

kialakítása és fenntartása)  
[az Mötv. 13. § (1) bekezdésének  

2. pontja szerinti feladat]

kivett közterület 10627

18.
Szarvas Város 

Önkormányzata

Szarvas
belterület
2126 hrsz.

1/1

Kulturális szolgáltatás,  
(előadó-művészeti szervezet támogatása)  

[az Mötv. 13. § (1) bekezdésének  
7. pontja szerinti feladat]

kivett tűzoltóság 2032

19.
Szentgotthárd 

Város 
Önkormányzata

Szentgotthárd
belterület
1443 hrsz.

1/1

Lakás- és helyiséggazdálkodás, kulturális szolgáltatás 
[az Mötv. 13. § (1) bekezdésének  
7. és 9. pontjai szerinti feladatok]

kivett lakóház, 
udvar

776

20.
Szolnok Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata

Szolnok
belterület

19819/11 hrsz.
1/1

Településüzemeltetés  
(helyi közutak és tartozékainak kialakítása  

és fenntartása)  
[az Mötv. 13. § (1) bekezdésének  

2. pontja szerinti feladat]

kivett helyi 
közút

791

21.
Szolnok Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata

Szolnok
belterület
1562 hrsz.

1/1

Településfejlesztés, településrendezés,  
az egészséges életmód segítését célzó 

szolgáltatások, sport, ifjúsági ügyek  
[az Mötv. 13. § (1) bekezdésének  

1., 4. és 15. pontjai szerinti feladatok]

   kivett iroda, 
udvar

961

A Kormány 1505/2020. (VIII. 12.) Korm. határozata
egyes MFB hitelprogramokkal kapcsolatos kormányhatározatok módosításáról

 1. Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 bevezetéséről szóló 1749/2014. (XII. 15.) Korm. határozat 1. pontjában 
a „250 millió” szövegrész helyébe az „500 millió” szöveg lép.

 2. Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 bevezetéséről szóló 1750/2014. (XII. 15.) Korm. határozat 1. pontjában 
az „50 millió” szövegrész helyébe a „150 millió”, az „500 millió” szövegrész helyébe az „1 milliárd” szöveg lép.

 3. Az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 bevezetéséről szóló 1751/2014. (XII. 15.) Korm. határozat 
1. pontjában az „500 millió” szövegrészek helyébe az „1 milliárd” szöveg lép.

 4. A Kormány visszavonja
a) az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 bevezetéséről szóló 1749/2014. (XII. 15.) Korm. határozat 

6. pontját,
b) az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 bevezetéséről szóló 1750/2014. (XII. 15.) Korm. határozat 

3. pontját,
c) az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2020 bevezetéséről szóló 1751/2014. (XII. 15.) Korm. határozat 

3. pontját.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1506/2020. (VIII. 12.) Korm. határozata
a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz 
szükséges fedezet biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program II. és III. ütemének folytatásával és annak keretében 

3 fővárosi kerületben és 9 településen előkészített sportparkberuházások (a továbbiakban: Beruházások) 
programszerű kormányzati magasépítési beruházásként történő megvalósításával;

 2. a Beruházások megvalósítása érdeskében – a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról 
szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1.  pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére – a  Beruházási 
Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét 790 685 729 forintban határozza meg;

 3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg rendelkezésre állásáról a Magyarország 
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési 
beruházások fejezet, 2. Programszerű magasépítési beruházások cím, 9. Sportpark beruházások megvalósítása alcím 
javára.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1507/2020. (VIII. 12.) Korm. határozata
a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Program II. ütemében tervezett, a Szigetszentmiklósi Tankerületi 
Központ fenntartásában működő Szigetszentmiklósi Konduktív Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény Dunavarsányban épülő új iskolájának előkészítéséről

 1. A Kormány
a) egyetért a  Szigetszentmiklósi Konduktív Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

új iskolaépítés beruházásnak (a továbbiakban: Beruházás) koncepciójával és a  Beruházásnak a  Nemzeti 
Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében programszerű kormányzati magasépítési 
beruházásként történő előkészítésével az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Dunavarsány belterület 3705 és 
a  Dunavarsány külterület 0132/11 és 0134/11 helyrajzi számú ingatlanon, valamint az  ezen ingatlanokból 
a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított ingatlanon;

b) egyetért azzal, hogy a Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ 
vagyonkezelésébe kerüljenek;

c) a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli 
minisztert jelöli ki, az emberi erőforrások minisztere bevonásával;

d) a Beruházás előkészítésére, valamint a Beruházás megvalósítására a Beruházási Ügynökséget jelöli ki;
e) a Beruházásnak az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § a), c), e), 

f ), g), k), l), n), o) és p) pontja szerinti előkészítési fázisaira összesen 165 411 785 forint forrást biztosít, azzal, 
hogy az előkészítési fázisokat legkésőbb 2021. október 31. napjáig kell megvalósítani;

f ) a Beruházás előkészítése érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról 
szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási 
Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét 165 411 785 forintban határozza meg;

g) felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az  f )  alpont szerinti összeg 2020. évi részének 
finanszírozása érdekében 47 260 510 forint rendelkezésre állásáról, a  Magyarország 2020. évi központi 
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1.  melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési 
beruházások fejezet, 2. Programszerű magasépítési beruházások cím, 2. Tanterem fejlesztések előkészítése és 
megvalósítása alcím javára;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal
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h) felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával 
gondoskodjon az  f )  alpont szerinti összeg 2021. évi részének rendelkezésre állásáról a  Magyarország  
2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1.  melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 
fejezet, 3. Gazdaságvédelmi Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások címben;
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
 pénzügyminiszter
Határidő: a felmerülés ütemében

i) felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere 
bevonásával – a  Beruházás megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján 
készítsen előterjesztést a  Kormány részére a  Beruházás megvalósításáról, a  kivitelezésekhez kapcsolódó 
kötelezettségvállalási összeg és a  kifizetések ütemezésének, valamint a  Beruházás során létrejövő 
vagyonelemek tulajdoni viszonyainak bemutatásával.
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: a Beruházás megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárás lezárását követően

 2. A Kormány visszavonja a  Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében tervezett 
iskolafejlesztések előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1795/2017. (XI. 8.) 
Korm. határozat 1. pont i) alpontját.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1508/2020. (VIII. 12.) Korm. határozata
az országos turistaút-hálózat mentén elhelyezkedő turisztikai szállások felújításához és fejlesztéséhez 
szükséges intézkedésekről

 1. A Kormány
a) a magyar turizmusfejlesztés, a  természetjárás tradícióinak gondozása, a  természetjárás alapinfrastruktúrája 

részének tekinthető turistaszállás-hálózat megújításának érdekében egyetért az  országos turistaút-hálózat 
mentén elhelyezkedő turisztikai szállások felújításával és fejlesztésével (a továbbiakban: Fejlesztések);

b) felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  miniszterelnök kabinetfőnöke bevonásával – a  Fejlesztések 
megvalósítása érdekében gondoskodjon a 2020. és a 2022. évben összesen legfeljebb 1 585 000 000 forint 
biztosításáról az alábbi ütemezés szerint:
ba) a 2020. évben 430 000 000 forint többletforrás a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 

szóló 2019.  évi LXXI.  törvény 1.  melléklet XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 16. Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési 
Program jogcímcsoport javára,

bb) a 2022. évben 1 155 000 000 forint forrás a központi költségvetés Gazdaságvédelmi Alap fejezeten 
belül a miniszterelnök kabinetfőnökének rendelkezési jogkörével érintett előirányzat javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
a miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: a ba) alpont tekintetében 2020. augusztus 31. 
a bb) alpont tekintetében a 2022. évi központi költségvetés tervezése során

c) felhívja az  aktív Magyarországért felelős kormánybiztost, hogy – az  Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési 
Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság bevonásával – gondoskodjon a  Fejlesztések 
megvalósításáról.
Felelős: aktív Magyarországért felelős kormánybiztos
Határidő: folyamatos
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 2. A Kormány visszavonja az  egyes állami erdészeti társaságok tulajdonában álló, illetve tulajdonába kerülő turista 
szállások felújításához, fejlesztéséhez, valamint megvásárlásához szükséges forrás előirányzat-átcsoportosításáról 
szóló 2044/2017. (XII. 27.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1509/2020. (VIII. 12.) Korm. határozata
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatási célú tevékenységének végzéséhez szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatási célú ingatlanjainak bővítéséhez és fejlesztéséhez 

szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1461/2020. (VII. 30.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 
1.1.  pontja szerinti Beruházás eredményeként létrejövő campus használatbavételéig a  Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) az 1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12–14. szám alatti, 9240/10, 9158/4, 9158/5 
helyrajzi számú ingatlanok egyes, a 2. pont rendelkezései szerint meghatározásra kerülő épületeit és az oktatási célú 
tevékenységéhez szükséges telekrészeit (a továbbiakban: Ingatlanrész) használja;

 2. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – az  Egyetemmel történt egyeztetést 
követően, a  miniszterelnök általános helyettesének bevonásával – a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen 
működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: MNV Zrt.) útján jelölje ki az 1. pontban meghatározott cél érdekében 
szükséges Ingatlanrészt;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
 a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: e határozat közzétételét követő 30 napon belül

 3. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 24.  § (2)  bekezdés e)  pontja alapján úgy határoz, hogy a  2.  pont 
szerint kijelölt Ingatlanrészt az állam – az MNV Zrt. útján – versenyeztetés mellőzésével, a Korm. határozat 1.1. pontja 
szerinti Beruházás eredményeként létrejövő campus használatbavételéig terjedő időtartamra – az  általa ellátandó 
oktatási közfeladatok elősegítése érdekében – az Egyetem használatába adja;

 4. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – a miniszterelnök általános helyettese 
bevonásával – az MNV Zrt. útján a  3.  pontban meghatározott használatba adási szerződés megkötése érdekében 
tegye meg a  szükséges intézkedéseket oly módon, hogy az  megfeleljen a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 
CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet rendelkezéseinek;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
 a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: a 2. pont szerinti Ingatlanrész kijelölését követő 30 napon belül

 5. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy – a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
bevonásával – készítsen előterjesztést a Kormány részére az Ingatlanrész felújítása érdekében;

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
 nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: azonnal

 6. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy – a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
bevonásával – az  1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12–14. szám alatti ingatlan jövőbeni hasznosítását célzó, 
felsőoktatási és kiegészítő tevékenység folytatására vonatkozó koncepciót dolgozza ki, és készítsen előterjesztést 
a Kormány részére.

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
 nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: 2020. október 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1510/2020. (VIII. 12.) Korm. határozata
a Bükki Csillagda megvalósításához szükséges további intézkedésekről

A Kormány egyetért azzal, hogy szükséges egy európai viszonylatban is egyedülálló csillagászati látogatóközpont létrehozása 
Kelet-Magyarországon, ezért támogatja a  Bükki Csillagda megvalósításához szükséges anyagi források megteremtését, ennek 
érdekében
 1. egyetért

a) a Bükki Csillagda megvalósításáról szóló 1974/2017. (XII. 19.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtása 
érdekében a 2020. évre összesen 716 148 440 forint forrás biztosításával és

b) további 285 974 800 forint biztosításával a 2021. évre;
 2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az 1. pont a) alpontja szerinti forrás biztosításáról a Magyarország 

2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1.  melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet,  
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Környezetvédelmi célelőirányzatok alcím, 40. Bükki Csillagda 
megvalósítása jogcímcsoport javára;

Felelős:  pénzügyminiszter
Határidő:  azonnal

 3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az 1. pont b) alpontja szerinti forrás biztosításáról a Magyarország 
2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1.  melléklet XII. fejezet Agrárminisztérium fejezet,  
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Környezet- és természetvédelmi feladatok alcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a felmerülés ütemében

 4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 36.  § (2)  bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a 2020. évben 895 948 440 forint összegben szabad előirányzatot meghaladó mértékű tárgyévi 
kötelezettségvállalást engedélyez a  központi költségvetés XII. Agrárminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 2. Környezetvédelmi célelőirányzatok alcím, 40. Bükki Csillagda megvalósítása jogcímcsoport 
kiadási előirányzatai terhére;

 5. az Áht. 36.  § (4c)  bekezdés a)  pontjában biztosított jogkörében eljárva a  központi költségvetés  
XII. Agrárminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Környezet- és természetvédelmi feladatok 
alcím, 40. Bükki csillagda megvalósítása jogcímcsoport kiadási előirányzatai terhére vállalható kötelezettségek  
2021. évre vonatkozó felső korlátját 285 974 800 forintban állapítja meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1511/2020. (VIII. 12.) Korm. határozata
Hévíz Város Önkormányzatának a Hévíz-Balaton Airport Korlátolt Felelősségű Társaságban fennálló  
90%-os részesedésének megvásárlásáról és a szükséges források biztosításáról

A Kormány
 1.  az állami támogatások felhasználása hatékonyságának növelése, ellenőrizhetősége, valamint a stratégiai fontosságú 

turisztikai ágazat fejlesztésének elősegítése érdekében egyetért Hévíz Város Önkormányzatának a HÉVÍZ-BALATON 
AIRPORT Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhely: 8380 Hévíz, Kossuth L. utca 1., cégjegyzékszám: 20-09-072648; 
a továbbiakban: Társaság) fennálló 90%-os társasági részesedése (a továbbiakban: Részesedés) magyar állam általi 
megvásárlásával;

 2.  felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg 
a Részesedésnek Hévíz Város Önkormányzatától a magyar állam javára történő megvásárlása és a Részesedés felett 
a  Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi jogkör gyakorlóként történő 
kijelölése érdekében;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: 2020. augusztus 31.
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 3.  egyetért azzal, hogy az  állami részesedésszerzés során az  Üzletrész Adásvételi Szerződésben meghatározott 
vételár legfeljebb a  90%-os részesedésre, a  független vagyonértékelő által meghatározott 114 149 000 forint 
figyelembevételével határozható meg;

 4.  egyetért azzal, hogy a Társaság jogi átvilágítása során a  független jogi szakértő által jelzett kockázatok kezelésére 
szolgáló rendelkezések az Üzletrész Adásvételi Szerződésbe beépítésre kerüljenek;

 5.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a  Részesedés megvásárlásához szükséges többletforrás 
finanszírozása érdekében összesen 114 149 000 forint rendelkezésre állásáról a  Magyarország 2020. évi központi 
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1.  melléklet XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és 
kiadások fejezet, 1. Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. Az MNV Zrt. rábízott 
vagyonával kapcsolatos kiadások alcím, 2. Társaságokkal kapcsolatos kiadások jogcímcsoport, 1. Az MNV Zrt. által 
végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés és pótbefizetés jogcím javára.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1512/2020. (VIII. 12.) Korm. határozata
a Kiskörei Vízerőmű környezetének turisztikai és sportcélú fejlesztéséhez kapcsolódó további intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért a Kiskörei Vízerőmű környezete turisztikai és sportcélú fejlesztésének koncepciójával és annak kormányzati 

magasépítési beruházásként történő előkészítésével (a továbbiakban: Beruházás) az  ingatlan-nyilvántartás szerint 
Kisköre külterület 0680/20, 0680/21, 0680/22, 0680/23, 0680/26, 0680/27, 0680/28 és 0680/29 helyrajzi számú, 
az  Abádszalók külterület 0878/11, 0878/12, 0878/13, 0878/21, 0878/23, 0878/24 és 0878/25 helyrajzi számú és 
a Tiszabura külterület 0341 helyrajzi számú ingatlanon;

 2. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert 
jelöli ki, az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos szakmai közreműködésével;

 3. egyetért azzal, hogy a  Beruházás előkészítője és megvalósítója a  Beruházási Ügynökség legyen, a  Magyar 
Kajak-Kenu Szövetség sportszakmai bevonásával;

 4. a Beruházásnak az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § c) és p) pontja 
szerinti előkészítési fázisaira a  Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló  
1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség 
által vállalható kötelezettség összegét 223 922 734 forintban határozza meg azzal, hogy az  előkészítési fázisokat 
legkésőbb 2021. december 31. napjáig kell megvalósítani;

 5. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli 
a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1.  melléklet XLV. Kiemelt 
kormányzati magasépítési beruházások fejezet, 1. Egyedi magasépítési beruházások címnek a 26. Kiskörei Vízerőmű 
környezete turisztikai és sportcélú fejlesztésének előkészítése alcímmel történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 6. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy gondoskodjon a 4. pont szerinti összeg  
2020. évi részének rendelkezésre állásáról az 5. pont szerinti előirányzaton;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: azonnal
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 7. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 
gondoskodjon a 4. pont szerinti összeg 2021. évi részének rendelkezésre állásáról a Magyarország 2021. évi központi 
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1.  melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet 3. Gazdaságvédelmi 
Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások címben;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
 pénzügyminiszter
Határidő: a felmerülés ütemében

 8. egyetért azzal, hogy a Beruházás eredményeként létrejövő vagyonelemek üzemeltetője a Nemzeti Sportközpontok 
legyen;

 9. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – az  aktív Magyarországért felelős 
kormánybiztos bevonásával – a  feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján készítsen előterjesztést 
a  Kormány részére a  Beruházás megvalósításáról, a  kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási összegek és 
a kifizetések ütemezésének bemutatásával.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
 aktív Magyarországért felelős kormánybiztos
Határidő: a feltételes közbeszerzési eljárást követően, azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1513/2020. (VIII. 12.) Korm. határozata
a Mogyoród nagyközség külterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról

A Kormány a  termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11.  § (2) és (3)  bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel beruházási célterületté nyilvánítja a Mogyoród nagyközség közigazgatási területén fekvő, az ingatlan-
nyilvántartás szerint Mogyoród külterület 0178/31 helyrajzi számú földrészletet, valamint az  ezen földrészletből 
a telekalakítási eljárásban hozott döntések véglegessé válását követően kialakított földrészleteket.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1514/2020. (VIII. 12.) Korm. határozata
a kárpátaljai régióban megvalósítandó nemzetközi fejlesztési program támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a kárpátaljai régió támogatása érdekében a régió oktatási, kulturális és szociális intézményeinek 

felújításait, korszerűsítéseit célzó nemzetközi fejlesztési célú program végrehajtására kerüljön sor;
 2. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy gondoskodjon az  1.  pont szerinti programmal kapcsolatos 

kormányzati feladatok összehangolásáról, teljes körű előkészítéséről és koordinálásáról, valamint megvalósításáról;
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: folyamatos
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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 h tt p:/ /w ww.ma gyarko zlon y.h u 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős kiadó: Papp Tibor ügyvezető.

 3. az 1.  pontban meghatározott cél elérése érdekében felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  program megvalósítása 
érdekében gondoskodjon egyszeri jelleggel 300 000 000 forint többletforrás biztosításáról a  Magyarország  
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1.  melléklet XVIII. Külgazdasági és 
Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Nemzetközi fejlesztési együttműködés és 
humanitárius segélyezés alcím, 5. Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában 
jogcímcsoport javára.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1515/2020. (VIII. 12.) Korm. határozata
Kárpátalja lakosságának járványügyi helyzetre és árvízkárra tekintettel történő rendkívüli támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  kárpátaljai régió koronavírus járvány elleni védekezését és a  térséget sújtó árvízkár 

helyreállítását elősegítő program végrehajtására kerüljön sor;
 2. egyetért azzal, hogy az 1. pont szerinti program elsősorban egészségügyi eszközök átadásával valósuljon meg;
 3. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy gondoskodjon az  1.  pont szerinti programmal kapcsolatos 

kormányzati feladatok összehangolásáról, teljes körű előkészítéséről és koordinálásáról, valamint megvalósításáról;
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: folyamatos

 4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy szükség szerint gondoskodjon egyszeri jelleggel, legfeljebb 450 000 000 forint 
többletforrás biztosításáról a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 
1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Nemzetközi 
fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés alcím, 5. Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési 
programok támogatása Ukrajnában jogcímcsoport javára.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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