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

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 8/2020. (VIII. 14.) MEKH rendelete
a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának  
a 2021-ben induló árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A.  § 1., 2., 3., 4. és 5.  pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, a  Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12.  § b)  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet alkalmazási köre

1. §  E  rendeletet kell alkalmazni a  földgáz szállítás és az  elosztás tekintetében a  2021. október 1-jétől 
2025. szeptember 30-ig tartó, a földgáztárolás tekintetében a 2021. április 1-jétől 2025. március 31-ig tartó négyéves 
árszabályozási ciklusban (a továbbiakban: árszabályozási ciklus)
a) az együttműködő földgázrendszer használatáért fizetendő díjak (a továbbiakban: rendszerhasználati díjak),
b) a  rendszerüzemeltető által a  felhasználó és a  rendszerhasználó igénye alapján, valamint a  felhasználó 

szerződésszegése esetén külön díj ellenében végzett szolgáltatások díjainak (a továbbiakban: külön díjak), 
valamint

c) a  földgázszállító vagy a  földgázelosztó vezetékhez történő csatlakozásért, vagy a  korábban vásárolt 
kapacitást meghaladó többletkapacitásért fizetendő díjak (a továbbiakban: csatlakozási díjak)

(a továbbiakban együtt: díjak) megállapítása során.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában
1. indokolt költség: jogszabálynak vagy az engedélynek megfelelően az engedélyköteles tevékenység folyamatos és 
biztonságos ellátásához és a  földgázipari vállalkozás működéséhez – hatékony gazdálkodás mellett – ténylegesen 
szükséges költségek és ráfordítások, beleértve a tőkeköltséget is;
2. feltételes kapacitás: egy szomszédos nem EU tagállam földgázszállító rendszeréhez kapcsolódó határkeresztező 
földgázvezeték kiadási pontján felkínált nem kapcsolt és nem megszakítható, jogszabályban meghatározott, 
feltételhez kötött kapacitástermék.

 (2) Az e rendeletben meg nem határozott fogalmakat a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: 
GET), a  földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) 
Korm.  rendelet, valamint a  földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az  1775/2005/EK rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és 
a  felhatalmazása alapján kiadott általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktusok szerint kell 
értelmezni.

3. A díjak meghatározásának közös alapelvei

3. § (1) A  díjakat egymással és az  áralkalmazási feltételeikkel összehangoltan – a  legkisebb költség elvének és 
a rendszerüzemeltetők indokolt költségeinek figyelembevételével – kell megállapítani.

 (2) A díjak mértékének szintje és arányai tekintetében figyelemmel kell lenni az előző árszabályozási ciklusban, illetve 
az adott árszabályozási ciklus előző éveiben hatályos díjmegállapításokra is, és a díjak évenkénti megállapítása során 
– a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a díjmegállapításnak folyamatosnak és kiegyenlítettnek kell lennie.
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 (3) Ha a  működési és tőkeköltségek indokolttá teszik, a  díjmegállapítás során az  engedélyesek rövid és hosszú 
távú gazdálkodásának hatékonysága, az  általuk nyújtott szolgáltatás minőségének folyamatos javítása és 
az ellátásbiztonság növelése érdekében nagyobb arányú változtatásra is sor kerülhet.

 (4) A díjak megállapítása alapelveiként a rendszerüzemeltetőket
a) ösztönözni kell gazdálkodásuk hatékonyságának növelésére,
b) érdekeltté kell tenni a szolgáltatásminőséggel kapcsolatos elvárások teljesítésében,
c) az  ellátásbiztonság növelése érdekében ösztönözni kell a  fenntartható működéshez szükséges 

hálózatfejlesztések végrehajtására,
d) érdekeltté kell tenni a felhasználók energiahatékonysági intézkedéseinek támogatásában,
e) ösztönözni kell arra, hogy gazdasági kockázataik ne lépjék túl az adott gazdasági viszonyok közötti észszerű 

mértéket, és
f ) támogatni kell abban, hogy kellő előrelátással tudják meghozni gazdasági és üzletpolitikai döntéseiket.

4. Szállítási és nem szállítási szolgáltatások

4. § (1) Szállítási szolgáltatásnak minősülnek az  összehangolt földgázszállítási tarifaszerkezetekre vonatkozó üzemi és 
kereskedelmi szabályzat létrehozásáról szóló, 2017. március 16-i (EU) 2017/460 bizottsági rendelet (a továbbiakban: 
2017/460/EU bizottsági rendelet) 3. cikk 12. pontja szerinti szolgáltatások (a továbbiakban: szállítási szolgáltatások).

 (2) A 2017/460/EU bizottsági rendelet 3. cikk 15. pontja szerinti nem szállítási szolgáltatásnak minősül:
a) a szagosítás,
b) a  jogcímátvezetés, amelynek során a  szállítási rendszerüzemeltető a  rendszerhasználó által megjelölt 

partnere számára, az általa meghatározott fizikai vagy virtuális ponton földgázmennyiség feletti rendelkezési 
jogot vezet át,

c) az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó adatforgalmon felül igényelt adatszolgáltatások,
d) a 17. § (3) bekezdés b) pontja szerinti csatlakozási szolgáltatások
(a továbbiakban együtt: nem szállítási szolgáltatások).

II. FEJEZET
A RENDSZERHASZNÁLATI DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK KERETSZABÁLYAI

5. A rendszerhasználati díjak megállapításának alapelvei

5. § (1) A szállítási rendszerüzemeltetési díj elemei és mértékegységei:
a) szállítási kapacitásdíj, Ft/(kWh/h)/év,
b) szállítási forgalmi díj, Ft/MWh,
c) szagosítási díj, Ft/l.

 (2) A földgázelosztási díj elemei és mértékegységei:
a) elosztási átalánydíj, Ft/MWh,
b) elosztási alapdíj

ba) 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználók, Ft/év,
bb) 20 m3/h vagy annál nagyobb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználók, Ft/(m3/h)/év,

c) elosztási forgalmi díj, Ft/MWh,
d) elosztási kapacitásdíj, Ft/(kWh/h)/év.

 (3) Az elosztási átszállítási díj Ft/MWh mértékegységben megállapított díj.
 (4) A földgáztárolási díj elemei és mértékegységei:

a) kitárolási díj, Ft/MWh,
b) betárolási díj, Ft/MWh,
c) tárolói kapacitásdíj, Ft/kWh/év.

6. § (1) A szállítási rendszerüzemeltetési díj fedezetet nyújt
a) a szállítási rendszerüzemeltető árszabályozás szerint indokolt működési költségére,
b) a  szállítási rendszerüzemeltető eszközeinek árszabályozási eszközértékére vetített értékcsökkenésére és 

tőkeköltségére.
c) a szállítóvezeték árszabályozás szerint indokolt elszámolási különbözetére.
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 (2) A  szállítási rendszerüzemeltető a  GET 5.  § a)  pontja szerinti feladatkörében a  szállítási szolgáltatás hatékony 
üzemeltetése céljából intézkedik a rendszerszinten felmerülő jelentős többletköltségek elkerülése érdekében.

 (3) Ha a (2) bekezdés szerinti célból igénybe vett eszköz vagy szolgáltatás
a) megfelel a legkisebb költség elvének, és az annak igénybevétele által okozott többletköltségeket a szállítási 

rendszerüzemeltető a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal) 
bemutatta,

b) a rendszerszinten értékelt műszaki-gazdasági optimum érvényesítését szolgálja,
c) megkülönböztetésmentes és átlátható igénybevétele biztosított,
annak indokolt költségét a Hivatal az általa, a GET 104/B. § (2) bekezdésének b) pontja alapján kiadott módszertan 
szerint elismeri.

 (4) A  Hivatal a  10 éves fejlesztési tervet jóváhagyó határozatában a  földgázszállító rendszeren meghatározott, 
a  szomszédos országok felől való betáplálási pontok és a  szomszédos országok felé irányuló kiadási pontok 
létrehozására vagy az  ilyen meglévő pontok műszaki kapacitásának növelésére vonatkozó projekthez közvetlenül 
tartozó beruházások árszabályozásban történő figyelembevétele során a  beruházás egészére vagy egy részére 
ösztönző súlyozott átlagos tőkeköltség meghatározást alkalmazhat. A  Hivatal az  ösztönző súlyozott átlagos 
tőkeköltség alkalmazásáról az adott beruházás nemzetgazdasági súlya és a beruházás kockázatai alapján dönt.

 (5) A (4) bekezdés szerinti ösztönző súlyozott átlagos tőkeköltség mértéke a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön 
díjak és a  csatlakozási díjak mértékéről szóló rendeletben meghatározott súlyozott átlagos tőkeköltség maximum 
1,5 százalékponttal emelt értéke.

7. § (1) A földgázelosztási díj fedezetet nyújt
a) a földgázelosztó árszabályozás szerint indokolt működési költségére,
b) a  földgázelosztó indokolt eszközeinek árszabályozási eszközértékére vetített értékcsökkenésére és 

tőkeköltségére, valamint
c) az elosztóhálózat árszabályozás szerint indokolt elszámolási különbözetére.

 (2) Az  elosztási díjelemeket értékesítési kategóriánként, az  indokolt költségekből kiindulva, az  értékesítési 
kategóriánkénti költségarányok és a mérési körülmények figyelembevételével kell megállapítani.

8. §  Az elosztási átszállítási díj fedezetet nyújt
a) a földgázelosztónak az átszállítási tevékenység ellátása során felmerülő indokolt működési költségére és
b) az  átszállítási tevékenység ellátása során használt elosztóhálózat árszabályozás szerint indokolt elszámolási 

különbözetére.

9. §  A földgáztárolási díj fedezetet nyújt
a) a földgáztárolói engedélyes indokolt működési költségére,
b) a földgáztárolói engedélyes indokolt eszközeinek árszabályozási eszközértékére vetített értékcsökkenésére és 

tőkeköltségére,
c) a földgáztároló árszabályozás szerint indokolt elszámolási különbözetére és
d) az eszközként nyilvántartott párnagáz tőkeköltségére.

10. §  Új engedélyes részére a rendszerhasználati díjat a Hivatal a rendszerhasználati díj számításakor figyelembe veendő, 
a  GET 104/B.  § (2)  bekezdés szerinti módszertani útmutatókban meghatározott jellemzői alapján állapítja meg. 
A  regionális kiegyenlítettség érdekében a  Hivatal figyelembe veszi az  engedélyes földrajzi elhelyezkedését és 
ezen földrajzi egység közelében üzemelő azonos típusú engedéllyel rendelkező társaságoknak a  GET 104/B.  § 
(2)  bekezdés szerinti módszertani útmutatókban meghatározott jellemzőit, valamint az  általuk alkalmazott 
rendszerhasználati díjakat.

6. Az árszabályozási ciklus kezdő időpontjától hatályos rendszerhasználati díjak megállapítása

11. § (1) Az  árszabályozási ciklus kezdő időpontjától hatályos rendszerhasználati díjak (a továbbiakban: induló díjak) 
megállapítása során a  Hivatal először az  egyes rendszerüzemeltetők más bevételi forrásból nem finanszírozott 
indokolt költségeit határozza meg.

 (2) A költségek indokoltságát jogcím és mérték szerint a Hivatal a következő csoportosításban vizsgálja, és ugyanezen 
bontásban állapítja meg az indokolt költségeket:
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a) működési költségek,
b) eszközök értékcsökkenési leírása,
c) tőkeköltség,
d) elszámolási különbözet.

 (3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti működési költségeket a Hivatal a (6) bekezdésben foglalt kivétellel a 2019. évi éves 
beszámolókból és az azokat alátámasztó főkönyvi kivonatokból kiindulva vizsgálja, ennek során figyelembe veszi
a) a 2019. évet megelőző évek és a 2019. év folyamatait,
b) a működési költségeket befolyásoló jogszabályok esetleges módosulását,
c) az egyes rendszerüzemeltetők működési hatékonysága közötti különbségeket, valamint
d) a szolgáltatásminőséggel kapcsolatos elvárásokat.

 (4) A  (2)  bekezdés b)  pontja szerinti értékcsökkenési leírást és a  (2)  bekezdés c)  pontja szerinti tőkeköltség 
meghatározásához szükséges árszabályozási eszközértéket a Hivatal a (6) bekezdésben foglalt kivétellel
a) az  értékelés alá vont általános eszközök esetében a  2019. évi auditált mérleg kiegészítő mellékletében 

szereplő, valamint a 2020. évben dokumentáltan aktiválásra kerülő indokolt eszközök árszabályozás szerinti 
hasznos élettartama figyelembevételével megállapított szabályozás szerinti nettó eszközértékének,

b) az értékelés alá vont egyéb eszközök esetében a könyv szerinti értéknek
a figyelembevételével határozza meg, amelynek során a  hálózatfejlesztési hozzájárulásból, csatlakozási díjakból, 
vissza nem térítendő támogatásból finanszírozott, valamint a  térítésmentesen átvett eszközök értékét és 
értékcsökkenését figyelmen kívül kell hagyni.

 (5) A  (2)  bekezdés c)  pontja szerinti tőkeköltség hozamtényezőjét a  Hivatal a  közgazdasági alapelveknek megfelelő 
módon számított súlyozott átlagos adózás előtti tőkeköltség alapján határozza meg, és a  hozamtényezőt 
az árszabályozási eszközértékre vetíti.

 (6) A (3) és (4) bekezdésben foglaltakat a szállítási rendszerüzemeltetési díj esetében, ahol e rendelet 2019. évet ír, ott 
a 2018. évi adatok alapján, ahol 2020. évet ír, ott a 2019. évi adatok alapján kell meghatározni.

 (7) A  súlyozott átlagos tőkeköltség GET 104/A.  § (5)  bekezdés szerinti eszköz- és költség-felülvizsgálat során 
megállapított mértékét a  Hivatal elnöke a  földgáz rendszerhasználati díjak, a  külön díjak és a  csatlakozási díjak 
mértékéről szóló rendeletben hirdeti ki, az  induló rendszerhasználati díjakkal egyidejűleg. A  súlyozott átlagos 
tőkeköltség kihirdetett mértékétől az árszabályozási ciklus során a 6. § (4) és (5) bekezdésben foglalt kivétellel nem 
lehet eltérni.

 (8) Ha a  földgáz elosztói engedélyes az  eszköz- és költség-felülvizsgálat megkezdésekor nem rendelkezik auditált 
éves beszámolóval, a Hivatal az eszköz- és költség-felülvizsgálatot az adott engedélyesre vonatkozóan az előzetes 
mérleg- és eredménykimutatás alapján is megkezdheti.

12. §  Az  indokolt költségek meghatározása során alkalmazott módszerek leírását a  Hivatal honlapján közzétett, a  GET 
104/B. § (2) bekezdés a) pontja alapján kiadott módszertani útmutató tartalmazza.

13. § (1) A  rendszerhasználati díjakat az  indokolt költségek és a  kapacitáslekötés, a  gázmérő névleges teljesítménye, 
a  felhasználási helyek száma (a továbbiakban együtt: naturália), valamint a  földgáz mennyiségi adatok 
hányadosaként kell meghatározni.

 (2) A földgáz mennyiségi adatokat a 2019. évi mennyiségi adatokra, vagy a tény mennyiségi adatok alapján számított 
hőmérséklet korrigált mennyiségekből kiindulva, a  korábbi évek tendenciáira, az  árszabályozási időszak során 
várható tendenciákra, valamint az  indokolt árbevételigényben elismert mennyiségarányos költségek változására is 
figyelemmel kell meghatározni.

 (3) A naturáliákat a 2018/2019. gázév adataiból kiindulva, a korábbi gázévek tendenciáira és az árszabályozási időszak 
során várható tendenciákra, valamint a földgázellátó rendszer kiépített kapacitásaira figyelemmel kell meghatározni.

 (4) Az  induló díjak megállapítása során a  figyelembe vehető kapacitáslekötések mértékéről az  érintettek érdekeire 
tekintettel, a  GET 104/B.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti módszertani útmutatóban részletezettek szerint kell 
dönteni olyan módon, hogy a  fizikai és a  lekötött kapacitás eltéréséből fakadó kockázatot meg kell osztani 
a rendszerüzemeltető és a felhasználó között.

14. §  A  költség-felülvizsgálat során nem méretgazdaságosnak minősített földgázelosztók által alkalmazandó 
rendszerhasználati díjakat a  Hivatal az  adott engedélyes költségszerkezetét, valamint a  naturáliákat és az  ellátott 
felhasználók összetételét és a földrajzi elhelyezkedést is figyelembe vevő elemzéssel határozza meg.
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7. Az árszabályozási ciklus további éveire vonatkozó rendszerhasználati díjak megállapítása

15. § (1) Az  árszabályozási cikluson belül a  rendszeres ármegállapítás keretében naptári évente a  szállítási 
rendszerüzemeltetési díjat és az  elosztási díjat október 1-jén, a  tárolási díjat április 1-jén kell hatályba léptetni 
a Hivatal elnökének a rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló rendeletében. 
A  rendszerhasználati díjakat a  (4) és (5)  bekezdésben foglaltaknak megfelelően aktualizált indokolt költségek és 
a (2) és (3) bekezdésben foglaltak szerint meghatározott földgáz mennyiségi és naturália adatok hányadosaként kell 
számítani.

 (2) A  rendszeres ármegállapítás során figyelemmel kell lenni a  megelőző időszakra megállapított díjak szintjére és 
szerkezetére, valamint a legutolsó rendelkezésre álló naturália és mennyiségi adatokra. A rendszeres ármegállapítás 
során a  figyelembe vehető kapacitáslekötések mértékéről az  érintettek érdekeire tekintettel, a  GET 104/B.  § 
(2)  bekezdés b)  pontja szerinti módszertani útmutatóban részletezettek szerint kell dönteni olyan módon, hogy 
a fizikai és a lekötött kapacitás eltéréséből fakadó kockázatot meg kell osztani a rendszerüzemeltető és a felhasználó 
között. A  mennyiségi változásokból fakadó kockázatok csökkentése érdekében az  árszabályozási ciklus első 
évét követő évek díjtételeit az  ármegállapítással érintett évet megelőző évek tényleges mennyiségi adatai, vagy 
a  tényadatok alapján számított hőmérséklet korrigált mennyiségre alapozva, az  induló díjak megállapítása során 
figyelembe vett és az  árszabályozási időszak további időszakára várható tendenciákra, valamint az  indokolt 
árbevételigényben elismert mennyiségarányos költségek változására is figyelemmel kell megállapítani a Hivatalnak.

 (3) A szállítási és nem szállítási szolgáltatások díjait a Hivatal elnöke a díjak hatálybalépése előtt határozatban kiadott 
referenciaár-módszertan alapján a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről 
szóló rendeletében határozza meg.

 (4) Az árszabályozási ciklus további éveire vonatkozó ármegállapítás rendszerét
a) a  tárolás és az  elosztás esetében a  Hivatal által a  GET 104/B.  § (2)  bekezdés b)  pontja alapján kiadott 

módszertani útmutató, valamint
b) a szállítás esetében a referenciaár-módszertan
tartalmazza.

 (5) Az indokolt költségek adott évi aktualizált értékének meghatározására alkalmazott módszerek leírását a Hivatal által 
a GET 104/B. § (2) bekezdés b) pontja alapján kiadott módszertani útmutató tartalmazza.

 (6) Ha az  engedélyköteles tevékenységre vonatkozó, a  tárgyévi auditált éves beszámolóban vagy az  engedélyesnél 
az  előzetes mérlegben szereplő, az  Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (a továbbiakban: ÜKSZ) és a  Hivatal 
elnökének a  rendszerhasználati díjak, a  külön díjak és a  csatlakozási díjak mértékéről szóló rendelete szerint 
kivetett és beszedett pótdíjak, továbbá aukciós díjak nélkül számított üzemi (üzleti) tevékenységi eredmény túllépi 
az  egyes rendszerüzemeltetők – ide nem értve a  szállítási rendszerüzemeltetőt – engedélyköteles tevékenysége 
által szabadon elérhető nyereség felső korlátját (a továbbiakban: nyereségkorlát), az  adott földgázelosztási vagy 
földgáztárolói engedélyesi tevékenységet végző társaság többletnyereségének a  rendszerhasználókkal való 
megosztása a  Hivatallal egyeztetett módon, a  GET 104/B.  § (2)  bekezdés b)  pontja alapján kiadott módszertani 
útmutatóban foglaltak figyelembevételével történik.

 (7) A  Hivatal a  szállítási rendszerüzemeltető esetében a  2017/460/EU bizottsági rendelet 3.  cikk 24.  pontja szerinti 
szabályozói számlát és a  19.  cikk (5)  bekezdés szerinti – elkülönített – aukciós felár számlát üzemeltet, amelyek 
szabályait a referenciaár-módszertan határozza meg.

 (8) A nyereségkorlát kiszámítására, a többletnyereség rendszerhasználókkal megosztandó mértékének megállapítására 
vonatkozó útmutatást a GET 104/B. § (2) bekezdés b) pontja alapján kiadott módszertani útmutató tartalmazza.

 (9) Az  elosztás és a  tárolás tekintetében a  pótdíjak és az  aukciós bevételek díjmegállapítás szempontjából történő 
kezelésére vonatkozó útmutatást a  GET 104/B.  § (2)  bekezdés b)  pontja alapján kiadott módszertani útmutató 
tartalmazza.

 (10) A szállításra vonatkozó pótdíjak és az aukciós bevételek kezelésére vonatkozó útmutatást a referenciaár-módszertan 
tartalmazza.
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III. FEJEZET
A KÜLÖN DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK KERETSZABÁLYAI

16. § (1) Az alábbi külön szolgáltatásokért szedhet a földgázelosztó külön díjat a felhasználótól
a) a felhasználó és a rendszerhasználó igénylése alapján:

aa) a fogyasztásmérő berendezés hitelességének lejárta miatti cseréjének kivételével a fogyasztásmérő 
berendezés mérésügyi felülvizsgálata, ideértve a  szakértői vizsgálat és a  vizsgálatra szállíttatás 
költségét,

ab) előrefizetős fogyasztásmérő felszerelése, nem előrefizetős fogyasztásmérő berendezés előrefizetős 
fogyasztásmérő berendezésre történő cseréje,

ac) előrefizetős fogyasztásmérő berendezés nem előrefizetős fogyasztásmérő berendezésre történő 
cseréje,

ad) a felhasználónak a földgázellátásból való jogszerű kikapcsolása utáni visszakapcsolás, a felhasználó 
általi vételezés szüneteltetése, megszüntetése vagy fogyasztásmérő berendezés újbóli üzembe 
helyezése esetén indokolt műszaki beavatkozás,

ae) a  fogyasztásmérő berendezésnek az  elosztóhálózat-használati szerződés alapján történő 
leolvasásán felüli leolvasása – felhasználási helyenként felszámítva,

af ) a  földgázelosztó számára jogszabályban, ÜKSZ-ben, üzletszabályzatban, rendszerhasználati 
szerződésben kötelezettségként előírt adatszolgáltatásokon túli adatok, információk, 
dokumentumok szolgáltatása, ideértve minden hiteles formában csak az  engedélyesnél 
rendelkezésre álló hiteles dokumentummásolat (különösen számla, tervrajz, térkép) készítését, 
a  távlehívható fogyasztásmérő berendezésből kinyerhető, a  felhasználó földgázfogyasztására 
vonatkozó elszámolási alapadatokon felüli adatok felhasználó rendelkezésére bocsátását azonos 
mérési időszakra vonatkozóan, 12 hónapon belül a második alkalmat követően,

ag) a  nem a  földgázelosztó tulajdonában lévő csatlakozóvezetéken, fogyasztói vezetéken vagy 
felhasználói berendezésben észlelt gázszivárgás vagy egyéb veszélyhelyzet feltárása és elhárítása, 
valamint a  szolgáltatás visszaállítása, ha a  hiba bizonyíthatóan a  felhasználó tevékenysége miatt 
keletkezett,

ah) egy felhasználási helyre vonatkozó felhasználói berendezés kiviteli tervének felülvizsgálata, illetve 
műszaki biztonsági ellenőrzés naptári évenként a második alkalmat követően,

ai) a  bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) 
Korm.  rendelet, a  gáz csatlakozóvezetékek, a  felhasználói berendezések és a  telephelyi vezetékek 
műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló 1/2020. (I. 13.) Korm. rendelet, a  gázelosztó 
vezetékek biztonsági követelményeiről és a  Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata 
közzétételéről szóló 21/2018. (IX. 27.) ITM rendelet és a  csatlakozóvezetékekre, a  felhasználói 
berendezésekre, a  telephelyi vezetékekre, az  olajfogyasztó technológiai rendszerekre és 
a  gáztárolókra vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és a  műszaki-biztonsági szempontból 
jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen 
munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról szóló 
16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet módosításáról szóló 3/2020. (I. 13.) ITM rendelet szerinti műszaki-
biztonsági, illetve szakmai felügyelet biztosítása,

aj) földgázminőség ellenőrzésével kapcsolatos szolgáltatás, ha az  ellenőrzés alapján a  földgáz 
minősége megfelelő, valamint

b) a  felhasználó szerződésszegése esetén a  földgázelosztó által kezdeményezett szabálytalan vételezés vagy 
egyéb szerződésszegés megszüntetése kapcsán felmerült műszaki és egyéb szolgáltatások, ideértve 
a  nem a  földgázelosztó tulajdonában lévő csatlakozóvezetéken, fogyasztói vezetéken vagy felhasználói 
berendezésben észlelt gázszivárgás vagy egyéb veszélyhelyzet feltárása és elhárítása.

 (2) A rendszerhasználó igénye alapján a szállítási rendszerüzemeltető az alábbi külön szolgáltatásokért szedhet külön 
díjat a rendszerhasználótól:
a) jogcímátvezetés, amelynek során a szállítási rendszerüzemeltető a rendszerhasználó által megjelölt partnere 

számára, az  általa meghatározott fizikai vagy virtuális ponton földgázmennyiség feletti rendelkezési jogot 
vezet át, és

b) az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó adatforgalmon felül igényelt adatszolgáltatások.
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 (3) A  külön díjak ellenében végezhető szolgáltatások díjait a  Hivatal a  GET 104.  § (2)  bekezdésben rögzített módon 
határozza meg.

 (4) A (2) bekezdés szerinti, nem szállítási szolgáltatások körébe tartozó szolgáltatások díját meghatározó módszertant 
a referenciaár-módszertan tartalmazza.

 (5) A külön díjak megállapítása során – a 3. § (3) bekezdéssel összhangban – a következő alapelveket is érvényesíteni 
kell:
a) a rendszerüzemeltetőkkel szemben felmerülő, túlzott rendszerhasználói igények korlátozása,
b) az egyedi rendszerhasználói igények kielégítése során felmerülő költségekkel arányos bevétel biztosítása, és
c) a  felhasználó szerződésszegéséből származó többletkiadások felhasználó által történő megtérítésének 

biztosítása.
 (6) A  külön díjak mértéke az  árszabályozási cikluson belül – a  rendszerhasználati díjakkal összehangoltan  – 

módosítható.

IV. FEJEZET
A CSATLAKOZÁSI DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK KERETSZABÁLYAI

17. § (1) A  csatlakozási díjak megállapítása során – a  3.  § (3)  bekezdéssel összhangban – a  következőalapelveket is 
érvényesíteni kell:
a) a csatlakozási igények kielégítéséhez szükséges fejlesztések indokolt átlagos ráfordításainak alapul vétele,
b) a csatlakozási díjak megfizetése révén szerzett jogosultság nagyságának figyelembevétele,
c) a  rendszerhasználók vásárolt kapacitáskategóriánkénti teherbíró képessége szerinti megközelítés 

alkalmazása,
d) a földgázrendszer jobb kihasználásának elősegítése és
e) a  rendszerüzemeltetőket indokolatlan fejlesztésekre kényszerítő túlzott rendszerhasználói igények 

korlátozása.
 (2) A csatlakozási díjakat a csatlakozások során végrehajtott beruházások jellemzőire tekintettel kell megállapítani.
 (3) A csatlakozási díjak fizetésének esetei

a) az elosztóvezetékhez történő csatlakozás esetén
aa) a bekapcsolás,
ab) a fejlesztés,
ac) a kapacitásnövelés,
ad) a rákapcsolás,

b) a szállítóvezetékhez történő csatlakozás esetén
ba) a fejlesztés,
bb) a kapacitásnövelés, valamint

c) a földgáztermelő csatlakozása.
 (4) Az  elosztási csatlakozási díjakat a  Hivatal országosan egységesen, a  GET 104.  § (2)  bekezdésben rögzített módon 

határozza meg.
 (5) A szállítási csatlakozási díjak meghatározásának módszertanát a referenciaár-módszertan tartalmazza.
 (6) A  csatlakozási díjak mértéke az  árszabályozási cikluson belül – a  rendszerhasználati díjakkal összehangoltan  – 

módosítható.

V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.
 (2) A 20. § 2021. október 1-jén lép hatályba.

19. § (1) Ez  a  rendelet a  földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a  2003/55/EK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 (2) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:
a) a  földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi 

és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a  984/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2017. március 16-i (EU) 2017/459/ bizottsági rendelet;
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b) az  összehangolt földgázszállítási tarifaszerkezetekre vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat 
létrehozásáról szóló, 2017. március 16-i (EU) 2017/460 bizottsági rendelet;

c) a  földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az  1775/2005/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet.

20. §  Hatályát veszti a  földgáz rendszerhasználati díjak, a  külön díjak és a  csatlakozási díjak meghatározásának 
keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet.

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

A Kormány 1516/2020. (VIII. 14.) Korm. határozata
a külképviseleti hálózat kiemelt biztonsági kockázati kitettségű képviseletei biztonságának megerősítésével 
kapcsolatos kolóniavédelmi feladatok ellátásáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a kiemelt biztonsági kockázati kitettségű külképviseletei személyi és szervezeti biztonságának 

megerősítése és a  külképviseleti kockázatok minimalizálása érdekében a  2020. év II. félévtől kezdődően 
a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) 8 fő biztonsági feladatok ellátásáért felelős beosztott 
diplomatát helyezzen ki az érintett külképviseletekre, az alábbi ütemezés szerint:
a) 2020. év II. félévtől: 5 státusz létesítése és 5 fő kihelyezése,
b) 2021. év I. félévtől: 3 státusz létesítése és 3 fő kihelyezése;

 2. egyetért azzal, hogy az 1. pont szerinti tartós külszolgálati kihelyezések – a KKM részére a Kormány által biztosított 
külszolgálati központosított álláshelykereten belül – a KKM kihelyező vezetője által meghatározott ütemezés szerint 
valósuljanak meg;

 3. az 1. pontban meghatározott cél érdekében
a) felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy tartsa nyilván a  kiemelt biztonsági kockázati kitettségű 

külképviseletek listáját, és dolgozza ki a külképviseletek biztonsági kockázati besorolási rendszerének szempontjait;
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: folyamatosan

b) felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 
2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet:
ba) 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása cím javára beépülő jelleggel 

4 700 000 forint,
bb) 2. Külképviseletek igazgatása cím javára 9 700 000 forint egyszeri jelleggel és 74 600 000 forint 

beépülő jelleggel történő 
biztosításáról;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

c) felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 
2020. évi XC. törvény 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet:
ca) 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása cím javára beépülő jelleggel 

2 900 000 forint,
cb) 2. Külképviseletek igazgatása cím javára 5 700 000 forint egyszeri jelleggel és 355 000 000 forint 

beépülő jelleggel történő 
biztosításáról;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: 2021. január 31.

d) felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a  2022. évi központi költségvetés XVIII. Külgazdasági és 
Külügyminisztérium fejezet javára beépülő jelleggel 44 200 000 forint biztosításáról;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a 2022. évi központi költségvetés tervezése során

e) felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a 3. pont b) alpontja szerinti fedezet rendelkezésre állását 
követően haladéktalanul tegye meg a  szükséges intézkedéseket az  1.  pontban meghatározott feladatok 
végrehajtására.
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: folyamatosan

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1517/2020. (VIII. 14.) Korm. határozata
Magyarország átfogó Egészségipari Stratégiájáról és annak végrehajtásáról

 1. A Kormány elfogadja a hazai egészségipar fejlesztésére irányuló stratégiát (a továbbiakban: Stratégia).
 2. A Kormány az 1. pont szerinti Stratégia megvalósítása érdekében

a) felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter 
bevonásával – a  magyarországi gyógyszerellátás biztonságának javítása és a  hazai gyógyszeripar 
versenyképességének növelése, illetve a  gyógyszeripari innováció támogatása érdekében készítsen 
előterjesztést, annak részeként dolgozzon ki cselekvési tervet
aa) a  hazai gyógyszeripari kutatási-fejlesztési és innovációs tevékenységet végző vállalkozásokat 

hátrányosan érintő párhuzamos kereskedelem feltárására és visszaszorítására,
ab) a XXI. századi egészségipari fejlesztések ösztönzésére, modern eljárások és termékek befogadására, 

gyorsítására és az ezzel összefüggő innovatív finanszírozási technikák bevezetésére;
Felelős: emberi erőforrások minisztere 

innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: az aa) alpont tekintetében 2020. október 31.
 az ab) alpont tekintetében 2020. november 30.

b) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a külgazdasági és külügyminiszter bevonásával – vizsgálja 
meg a V4 országok meglévő együttműködésének kiterjesztési lehetőségét, közös tendereken való indulását, 
ami az  új, innovatív gyógyszerkészítmények és egyéb terápiák magyar betegek számára előnyös és 
gördülékenyebb hozzáférését teszik lehetővé a megállapított költségkereteken belül;
Felelős: emberi erőforrások minisztere 

külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: 2020. november 30.

c) felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere 
bevonásával – vizsgálja meg az  egészségipari nagyvállalatokat érintően a  digitalizációs-, modernizációs- 
és versenyképességet, illetve a  nemzetközi piacra jutást biztosító támogatási lehetőségeket a  hazai 
egészségipari kis- és középvállalkozásokkal, a  felsőoktatási intézményekkel, illetve az  állami egészségügyi 
intézményekkel megvalósuló kapcsolataik erősítése érdekében;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 

emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2020. október 31.

d) felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – a  pénzügyminiszter és az  emberi 
erőforrások minisztere bevonásával – jelen Stratégiában megfogalmazott gyógyszeripart érintő 
feladatok első felülvizsgálatának eredményeire alapozva dolgozzon ki a  hazai gyógyszeripari vállalatok 
versenyképességének javítására vonatkozóan javaslatokat;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 

pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2021. november 30.
e) felhívja az agrárminisztert, hogy – az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – vizsgálja 

meg a  jelen Stratégiában megfogalmazott gyógynövényiparhoz kapcsolódó javaslatokat – ezen belül 
az iparághoz kapcsolódó jogszabályi környezetet –, és a javaslatokkal kapcsolatosan megtett intézkedéseiről 
készítsen jelentést a Kormány számára;
Felelős: agrárminiszter 

innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2020. október 31.

f ) felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter 
bevonásával – vizsgálja meg a Stratégiában
fa) az orvostechnikai eszköziparhoz,
fb) a gyógyszeriparhoz,
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fc) a biotechnológiához,
fd) az eHealth háttériparához,
fe) a XXI. századi új, innovatív területekhez

 kapcsolódó jogszabályi környezetet, és szükség szerint készítsen előterjesztést a Kormány részére;
Felelős: emberi erőforrások minisztere 

innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2021. február 28.

g) felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter 
bevonásával – tegye meg a  szükséges intézkedéseket, és készítsen előterjesztést egy orvostechnikai 
tanúsítói folyamatokra felkészítő szervezet létrehozására a klinikai vizsgálatok és eszköztanúsítás támogatása 
érdekében, az  orvostechnikai eszközök megfelelőség-értékelésének hatékonyabb ellátása érdekében 
szükséges intézkedésekről szóló 1192/2020. (IV. 30.) Korm. határozattal összhangban;
Felelős: emberi erőforrások minisztere 

innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2020. október 31.

h) felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter 
bevonásával – mérje fel az  orvostechnikai cégek eszköztanúsításához és a  klinikai vizsgálatok 
elvégeztetéséhez (ideértve az  egészségügyi intézmények célzott eszközfejlesztését) szükséges források 
mértékét, és erről készítsen előterjesztést a Kormány részére;
Felelős: emberi erőforrások minisztere 

innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2020. november 30.

i) felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere és 
az  igazságügyi miniszter bevonásával – hozzon létre munkacsoportot az  orvostechnikai eszközökről, 
a  2001/83/EK irányelv, a  178/2002/EK rendelet és az  1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint 
a  90/385/EGK és a  93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április 5-i 2017/745 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben és az  in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről, valamint 
a  98/79/EK irányelv és a  2010/227/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. április  5-i 
2017/746 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott egyéb feladatok végrehajtása 
érdekében;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 

emberi erőforrások minisztere 
igazságügyi miniszter

Határidő: 2020. szeptember 30.
j) felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere, 

a  Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint a  pénzügyminiszter bevonásával – vizsgálja felül 
az  egészségipart is érintő egészségügyi beszerzések gyakorlatát a  betegbiztonság és a  hazai fejlesztő és 
gyártóbázisok érdekei figyelembevételével, különösen a  kis- és középvállalkozások esélyegyenlőségének 
megteremtése és a  hazai piacon való érvényesülésük érdekében, továbbá vizsgálja felül a  gyógyszerekre, 
valamint az  orvostechnikai eszközökre irányuló közbeszerzési eljárások sajátosságait, „jó gyakorlatok” 
kialakításának lehetőségét;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 

emberi erőforrások minisztere 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: 2020. szeptember 30.
k) felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter 

bevonásával – vizsgálja felül az  egészségiparhoz köthető képzések tartalmát, infrastrukturális hátterét, 
és dolgozza ki az  ágazat számára szükséges fejlesztési irányokat, különös tekintettel az  orvostechnikai 
eszközipar, a gyógyszeripar, a biotechnológia, a bionika, a genomikai, epigenetikai és az eHealth háttéripar, 
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valamint a  gyógynövényipar szakképzett munkaerő-szükségleteire, és erről készítsen előterjesztést 
a Kormány részére;
Felelős: emberi erőforrások minisztere 

innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2021. február 28.

l) felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy – a  miniszterelnök kabinetfőnöke, az  innovációért és 
technológiáért felelős miniszter, a belügyminiszter és az  igazságügyi miniszter bevonásával – vizsgálja meg 
az  egészségügyi adatvagyon kutathatóságának biztosítását és az  egészségipar által történő hasznosítását, 
valamint a  kutatás, fejlesztés és az  innováció legfrissebb eredményeinek mihamarabbi becsatornázásához 
a  szükséges informatikai fejlesztéseket, illetve a  digitális egészségügyi stratégiában megfogalmazottakra 
építve biztosítsa az  egészségügy – ezen belül kiemelten az  eHealth – háttéripari, egészségipari szereplői 
számára az adatok elérését, valamint ennek érdekében készítse elő a szükséges jogszabály-módosításokat;
Felelős: emberi erőforrások minisztere 

a miniszterelnök kabinetfőnöke 
innovációért és technológiáért felelős miniszter 
belügyminiszter 
igazságügyi miniszter

Határidő: 2020. december 31.
m) felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – a pénzügyminiszter, valamint a nemzeti 

vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával – vizsgálja felül az egészségiparban működő 
kis- és középvállalkozások támogatási lehetőségeit, a szektor sajátosságait figyelembe véve a kis és közepes 
méretű vállalkozások gyors és fenntartható fejlődésének, hazai és nemzetközi versenyképességének 
biztosításáért, és ennek érdekében
ma) dolgozzon ki több cikluson átívelő, átfogó támogatási rendszert, és erről készítsen előterjesztést 

a Kormány részére, valamint
mb) vizsgálja meg egy egészségipari kockázati tőkealap létrehozásának lehetőségét;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 

pénzügyminiszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: az ma) alpont tekintetében 2020. november 15. 
az mb) alpont tekintetében 2020. november 30.

n) felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter, 
a  belügyminiszter és a  miniszterelnök kabinetfőnöke bevonásával – és a  Nemzeti Egészséginformatikai 
Testület részvételével
na) alakítson ki munkacsoportot az eHealth háttéripari és az ezzel összefüggő egészségipari szereplők 

bevonásával, illetve az  egészségügy digitalizációjának irányelvei, valamint a  hazai egészségipari 
kis- és középvállalkozások által előállított termékek, szolgáltatások és folyamatban lévő fejlesztések 
felhasználásának és az innováció támogathatóságának figyelembevételével,

nb) az na) alpont teljesülését követően készítsen cselekvési tervet;
Felelős: emberi erőforrások minisztere 

innovációért és technológiáért felelős miniszter 
belügyminiszter 
a miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: az na) alpont tekintetében 2020. szeptember 30. 
az nb) alpont tekintetében 2020. december 31.

o) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a miniszterelnök kabinetfőnöke bevonásával – dolgozza ki 
a nemzetközi jelentőségű gyógyhelyeken a piaci alapon finanszírozható és a közfinanszírozott szolgáltatások 
szétválasztását és minősítési rendszerét, továbbá a  nemzetközi standardoknak és a  hazai igényeknek 
megfelelően dolgozza át a természetes gyógytényezőkhöz kapcsolódó definíciókat;
Felelős: emberi erőforrások minisztere 

a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: 2020. október 15.
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p) felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter 
és az  igazságügyi miniszter, valamint a Központi Statisztikai Hivatal elnöke bevonásával – tegyen javaslatot 
az egészségipari ágazat és a XXI. századi új, innovatív területek központi adatgyűjtésére és a végrehajtásról 
készítsen jelentést a Kormány részére;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 

innovációért és technológiáért felelős miniszter 
igazságügyi miniszter 
a Központi Statisztikai Hivatal elnöke

Határidő: 2020. december 31.
q) felhívja az  igazságügyi minisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – 

vizsgálja felül a  szellemi tulajdon védelmét szolgáló eljárásokat szabályozó jogszabályi környezetet 
az egészségipar területén az  iparjogvédelmi eljárások felgyorsítása és költséghatékonnyá tétele érdekében, 
és készítsen előterjesztést erről a Kormány részére;
Felelős: igazságügyi miniszter 

innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2020. október 31.

r) felhívja a
ra) külgazdasági és külügyminisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter 

bevonásával – mérje fel az  egyes országok fejlesztéspolitikai eszközeit, amelyekkel saját 
egészségipari vállalkozásaikat támogatják,

rb) az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az  ra)  alpontban foglalt vizsgálat 
eredménye alapján tegyen javaslatot külön előterjesztésben a  hazai gyógyszergyártó bázissal 
rendelkező és kutatási-fejlesztési tevékenységet végző gyógyszeripari és biotechnológiai 
vállalkozások védelmére,

rc) az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy határozza meg a  hazai egészségipar 
kitörési pontjait,

rd) a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az rc) alpontban foglaltak alapján tárja fel az egészségipar 
számára fontos további réspiacokat, és készítsen jelentést erről;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: az ra) és az rc) alpont tekintetében 2020. szeptember 30. 
az rb) és az rd) alpont tekintetében 2020. november 30.

s) felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy
sa) vizsgálja felül és optimalizálja az egészségipari vállalkozások számára jelenleg is elérhető pályázati 

rendszert – különös tekintettel az  Innovációs Alapra – a  pályázati feltételeket, annak érdekében, 
hogy az  induló (spin-off és start-up) és egyéb kutatási tevékenységet végző vállalkozások számára 
elérhetőbb legyen,

sb) különítsen el 2021-től az  Innovációs Alapon belül forrást az  egészségtudományi, egészségipari 
innovációk és kutatások, továbbá az  emberen végzett orvostudományi kutatások és klinikai 
vizsgálatok támogatása érdekében,

sc) készítsen előterjesztést a  Kormány számára egy budapesti székhelyű biotechnológiai és 
egészségipari profilú Science Park alapításának, valamint országosan a  hazai sejt, őssejt- és 
szövetterápiás módszerek beindításához szükséges technológiai eszközrendszer támogatásának 
szükségességéről és feltételéről,

sd) a  külgazdasági és külügyminiszter bevonásával mérje fel az  egészségipar szereplői körében 
a  nemzetközi szakmai konferenciákon, vásárokon, kiállításokon való megjelenések éves 
forrásigényét a nemzetközi gazdasági kapcsolatok előmozdítása és az export növelése érdekében,

se) gondoskodjon arról, hogy a  2021–2027-es európai uniós költségvetési ciklus gazdaságfejlesztési 
kerete egészségipari prioritásainak meghatározása e  Stratégia alapján történjen meg, kiemelten 
a XXI. századi új, innovatív területek támogatására és az eHealth háttériparára,

sf ) vizsgálja felül a  hazai egészségipari, kiemelten a  gyógyszeripari és biotechnológiai vállalkozások 
megerősítése céljából a  Beszállítói Fejlesztési Program, Irinyi Terv, valamint az  Ipar 4.0 támogatási 
program gyógyszeriparra történő kiterjesztésének lehetőségét,
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sg) készítsen jelentést a  Kormány részére minden év szeptember 30-ig a  Stratégia végrehajtásának 
állásáról;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 
külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: az sa) alpont tekintetében 2020. szeptember 30.
 az sb)  alpont tekintetében a  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2021. évi 

programstratégiájának elfogadása
 az sc) alpont tekintetében 2020. október 31.
 az sd) alpont tekintetében 2020. október 31.
 az se) alpont tekintetében folyamatos
 az sf ) alpont tekintetében 2020. október 31.
 az sg) alpont tekintetében minden év szeptember 30-ig

 3. A Kormány visszavonja a  Magyarország klinikai vizsgálatokban való részvételét támogató, versenyképességét 
növelő intézkedésekről szóló 1751/2017. (X. 27.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1518/2020. (VIII. 14.) Korm. határozata
a klinikai vizsgálatok és az orvostudományi kutatások intézményrendszerének továbbfejlesztéséről

 1.  A lakosság egészségi állapotának javítása és az egészségügyi ellátórendszer továbbfejlesztése érdekében a Kormány 
jóváhagyja az  orvostudományi kutatási rendszer és a  klinikai vizsgálati intézményrendszer fejlesztési tervét, és 
felhívja az  emberi erőforrások miniszterét annak az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával 
történő végrehajtására.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2021. január 1.

 2.  Az  új egészségügyi technológiák fejlesztése és a  gyógyításban való elérhetőségének elősegítése érdekében 
a  Kormány felhívja az  emberi erőforrások miniszterét – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter 
bevonásával –, valamint a  források bevonása tekintetében a  pénzügyminisztert az  orvostudományi kutatási 
rendszer és a klinikai vizsgálati intézményrendszer továbbfejlesztésére, ennek keretében
a) a jogszabályi környezet felülvizsgálatára,
b) a szervezetrendszer továbbfejlesztésére,
c) az egészségügyben keletkezett adatok felhasználási lehetőségének vizsgálatára,
d) a kapcsolódó képzési lehetőségek bővítésére,
e) az intézményi együttműködési formák vizsgálatára és fejlesztésére,
f ) a kutatás-fejlesztési források bevonása lehetőségének vizsgálatára.

Felelős: az a)–e) pont tekintetében emberi erőforrások minisztere
       innovációért és technológiáért felelős miniszter
 az f )  pont tekintetében      emberi erőforrások minisztere
       innovációért és technológiáért felelős miniszter
       pénzügyminiszter
Határidő: 2021. január 1.
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 3.  A Kormány felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy vizsgálja meg
a) a Nemzeti Transzlációs Medicina program és szakmai testület,
b) a Magyar Genom Központ és Hálózat létrehozásának, valamint
c) a Magyar Klinikai Vizsgálati Hálózat (HECRIN) önálló jogi személlyé válásának
szükségességét és ezek feltételeit.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2021. január 1.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1519/2020. (VIII. 14.) Korm. határozata
a fogászati amalgám használatának fokozatos csökkentéséről szóló nemzeti terv elfogadásáról

A Kormány a  lakosság egészsége és a  környezet védelme érdekében, valamint megfelelve a  higanyról és az  1102/2008/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. május 17-i (EU) 2017/852 európai parlamenti és tanácsi rendelet 10.  cikk 
(3) bekezdésében foglaltaknak, a fogászati amalgám felhasználásának csökkentése érdekében
 1.  elfogadja az amalgám használatának fokozatos csökkentéséről szóló nemzeti tervet (a továbbiakban: nemzeti terv);
 2.  felhívja az  érintett minisztereket, hogy a  nemzeti tervben meghatározott intézkedések végrehajtásában 

működjenek közre;
Felelős:  érintett miniszterek
Határidő:  folyamatosan, a nemzeti tervben meghatározott határidőkkel összhangban

 3.  felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a nemzeti tervnek a kormányzati portálon történő 
közzétételéről;

Felelős:  emberi erőforrások minisztere
Határidő:  e határozat közzétételét követő 15 napon belül

 4.  felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a  nemzeti tervnek az  Európai Bizottság részére 
történő megküldéséről;

Felelős:  emberi erőforrások minisztere
Határidő:  e határozat közzétételét követő 30 napon belül

 5.  a  Semmelweis Tervben meghatározott egészségügyi struktúra-átalakításhoz kapcsolódó, a  Semmelweis 
Egyetem részére a  Korányi projekt megvalósítása érdekében a  Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és 
Szervezetfejlesztési Intézet által átadandó forrásról szóló 1520/2011. (XII. 30.) Korm. határozatot visszavonja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1520/2020. (VIII. 14.) Korm. határozata
az Egészséges Budapest Programban érintett állami fenntartású, közfinanszírozott kórházak fertőtlenítési 
célú felújításával kapcsolatos beruházásokhoz szükséges forrás biztosításáról

A Kormány
 1. a fővárosi kórházi épületek fertőtlenítési célú felújítása érdekében egyetért azzal, hogy az  1.  mellékletben 

meghatározott 17 fővárosi székhelyű kórház felújítási programja – egyes esetekben ideértve a  kórház külső 
felújítását is – megkezdődhessen;

 2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy vizsgálja meg az 1. pont szerinti feladat végrehajtásához szükséges 
60 000 000 000 forint forrás európai uniós forrás bevonásával történő biztosításának lehetőségét;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a felmerülés ütemében

 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy amennyiben a  2.  pont szerinti európai uniós forrás részben, vagy teljes 
összegben nem áll rendelkezésre, az  1.  pont szerinti feladat végrehajtásához gondoskodjon legfeljebb 
60  000  000  000  forint forrás rendelkezésre állásáról a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 
2019.  évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 5. Közbeszerzési és 
Ellátási Főigazgatóság cím javára;

Felelős:  pénzügyminiszter
Határidő:  ha a 2. pont szerinti európai uniós forrás részben vagy teljes összegben nem áll rendelkezésre,  

a felmerülés ütemében
 4. a felújítás előkészítésére és megvalósítására – az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi 

CXXXVIII. törvény 5.  § (2)  bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – a  Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságot 
jelöli ki;

 5. a felújítás előkészítése és megvalósítása során az  állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII.  27.) 
Korm.  rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 17.  §-a alapján felmentést ad a  Rendelet szerinti eljárásrend 
alkalmazása alól;

 6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon intézkedési terv kidolgozásáról az állami fenntartású 
fekvőbeteg-szakellátó intézményekben recepció szolgáltatás kialakítása érdekében, továbbá gondoskodjon arról, 
hogy az 1. melléklet szerinti fejlesztések megvalósítására ezen koncepció figyelembevételével kerüljön sor;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2020. szeptember 15.

 7. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon intézkedési terv kidolgozásáról az  állami 
diagnosztikai laborhálózat kialakítása érdekében a  közfinanszírozott feladatokat ellátó laboratóriumok 
infrastruktúrája (épület és géppark) teljes felmérése, valamint a szükséges fejlesztések és forrásigény meghatározása 
céljából;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2020. szeptember 15.

 8. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  Dél-pesti Centrumkórház, Észak-Közép-budai Centrum, Új 
Szent János Kórház és Szakrendelő, valamint az  Országos Korányi Pulmonológiai Intézet részére a  SARS-CoV-2 
járvány elleni védekezés érdekében kiegészítő finanszírozási fix díj kerüljön megállapításra, a  2.  melléklet szerinti 
differenciált összeg formájában, és ennek jogszabályi feltételeiről gondoskodjon;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2020. augusztus 31.

 9. a Kvtv. 11.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében elrendeli a  Kvtv. 1.  melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap 
fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás 
jogcímcsoport, 18. Összevont szakellátás jogcím előirányzatának 1 440 000 000 forinttal történő megemelését, 
a 3. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1520/2020. (VIII. 14.) Korm. határozathoz

  Elsődlegesen felújítást igénylő fővárosi intézmények 

1 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő 

2 Dél-Pesti Centrumkórház-Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet

3 Országos Korányi Pulmonológiai Intézet (OKPI)

4 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet

5 Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet

6 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet

7 Károlyi Sándor Kórház

8 Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet

9 Országos Klinikai Idegtudományi Intézet (OKITI)

10 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet

11 Országos Onkológiai Intézet (OOI)

12 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet (OORI)

13 Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet (ORFI)

14 Péterfy Kórház-Rendelőintézet és M. J. Orsz. Traumatológiai Intézet

15 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház

16 Szent Margit Kórház

17 Uzsoki utcai Kórház

2. melléklet az 1520/2020. (VIII. 14.) Korm. határozathoz

Ellátási forma megnevezése Havi fix összegű díjazás mértéke (Ft/hó)

1. Dél-pesti Centrumkórház SARS-CoV-2 járvány elleni védekezése 200 000 000

2.
Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő 
SARS-CoV-2 járvány elleni védekezése

100 000 000

3.
Országos Korányi Pulmonológiai Intézet SARS-CoV-2 járvány elleni 
védekezése

60 000 000
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3. melléklet az 1520/2020. (VIII. 14.) Korm. határozathoz

LXXII. Egészségbiztosítási Alap

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

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

hatása
LXXII.

2
3

1
263901 18 Összevont szakellátás

K5 1 440 000 000

forintban

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

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

hatása

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

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

hatása

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos

Magyar Államkincstár teljesítésarányos
egyéb: azonnal

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

Egészségbiztosítási Alap

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2020.

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

K I A D Á S O K 

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

Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
Természetbeni ellátások

Gyógyító-megelőző ellátás

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

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

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

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Egyéb működési célú kiadások

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

1 példány

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

1 440 000 000 1 440 000 000
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A Kormány 1521/2020. (VIII. 14.) Korm. határozata
egyes kormányhatározatokban foglalt feladatok visszavonásáról és módosításáról

 1. A Kormány a  Gazdaságvédelmi Akcióterv sikeres végrehajtása és a  rendelkezésre álló költségvetési források 
hatékony és felelős felhasználása érdekében döntött egyes beruházások felülvizsgálatáról, melyre figyelemmel 
visszavonja
a) az érdi multifunkcionális sportközpont beruházás megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 

1191/2016. (IV. 12.) Korm. határozatot,
b) az Országos Széchényi Könyvtár hosszú távú stratégiájának megvalósításából adódó feladatokról szóló 

1316/2016. (VII. 1.) Korm. határozat 1. és 2. pontját,
c) az Országos Széchényi Könyvtár fejlesztésével összefüggő feladatokról szóló 1387/2016. (VII. 21.) 

Korm. határozat 1–4. pontját,
d) az új nemzeti könyvtár tervezéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1186/2017. (IV. 10.) Korm. határozatot,
e) a váci multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok beruházás megvalósítása érdekében szükséges 

intézkedésekről szóló 1915/2017. (XII. 7.) Korm. határozatot,
f ) a Balatonalmádi Város Önkormányzata sportinfrastruktúra fejlesztési célú támogatása kapcsán szükséges 

intézkedésekről szóló 1037/2019. (II. 14.) Korm. határozat 3. pontját,
g) a Bonyhád Város Önkormányzata sportinfrastruktúra fejlesztési célú támogatása kapcsán szükséges 

intézkedésekről szóló 1048/2019. (II. 18.) Korm. határozat 3. pontját,
h) a debreceni autóipari központ kialakításával összefüggő oktatási és innovációs fejlesztésekről szóló 

1680/2019. (XII. 5.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1680/2019. (XII. 5.) Korm. határozat] 4. pont e) alpontját.
 2. Az 1680/2019. (XII. 5.) Korm. határozat 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány)
„6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az 1. pont b) alpontja szerinti cél megvalósítása 
érdekében a  beruházás vázlattervének, engedélyezési és kivitelezési dokumentációjának elkészítésére 
a 2020. évben 30 000 000 forint rendelkezésre állásáról;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a felmerülés ütemében”

 3. Az 1680/2019. (XII. 5.) Korm. határozat 7. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány
egyetért azzal, hogy)
„c) az  1.  pont b)  alpontjában meghatározott beruházás előkészítési feladatait Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzata”
(valósítja meg;)

 4. A Kormány visszavonja a  koronavírus miatt a  köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend 
bevezetéséről szóló 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1522/2020. (VIII. 14.) Korm. határozata
fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. egyetért a  szülőföldjük térségében a  keresztény és más üldözött vallási kisebbségekhez tartozó családok 

megsegítésével, és ezen közösségek helyben maradásának elősegítésével, amely célnak részét képezi a  vallási 
üldözöttként élő emberek hazatérését segítő programok hatékonyságának és működőképességének a biztosítása;

 2. az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogram finanszírozásának biztosítása érdekében 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva 381 281 048 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 
szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 28. Üldözött keresztények segítésének feladatai jogcímcsoport,  
1. Ösztöndíjprogram támogatása jogcím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium 
fejezet, 14. Egyetemek, főiskolák cím javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:  azonnal

 3. az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogramnak az  államilag elismert egyházi 
egyetemeket érintő finanszírozásának biztosítása érdekében az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva 41 125 392 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet,  
30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 28. Üldözött keresztények segítésének feladatai 
jogcímcsoport, 1. Ösztöndíjprogram támogatása jogcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai 
Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 67. Felsőoktatási feladatok alcím, 1. Nem állami 
felsőoktatási intézmények támogatása jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:  azonnal

 4. az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogram finanszírozásának biztosítása 
érdekében az  Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 23 926 937 forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 28. Üldözött keresztények segítésének feladatai jogcímcsoport, 1. Ösztöndíjprogram 
támogatása jogcím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 66. Kutatási és fejlesztési feladatok alcím, 10. Vagyonkezelő alapítvány által fenntartott 
intézmény feladatainak támogatása jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:  azonnal

 5. a „Kereszt-tűzben – keresztényüldözés a  közel-keleti és afrikai válságrégiókban” című washingtoni kiállítással 
kapcsolatban felmerült költségek Magyar Nemzeti Múzeum számára történő megtérítése érdekében, az  Áht 33.  § 
(2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 14 554 274 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 
1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 28. Üldözött 
keresztények segítésének feladatai jogcímcsoport, 3. Hungary Helps Program jogcím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet  
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények cím javára, az 1. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő:  azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1522/2020. (VIII. 14.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium 

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

csop. szám szám évre áthúzódó
szám  hatása

XI. Miniszterelnökség
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
28

367217 1
K3 Dologi kiadások -223 054
K5 Egyéb működési célú kiadások -446 110 323

XI. Miniszterelnökség
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
28

378539 3 Hungary Helps Program
K3 Dologi kiadások -7 274
K5 Egyéb működési célú kiadások -14 547 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
218672 11 Közgyűjtemények

K1 Személyi juttatások 3 239 600
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 400 000
K3 Dologi kiadások 10 914 674

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium 
227942 14

K3 Dologi kiadások 190 545
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 381 090 503

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
66 Kutatási és fejlesztési feladatok

379884 10 Vagyonkezelő alapítvány által fenntartott intézmény feladatainak támogatása
K3 Dologi kiadások 11 957
K5 Egyéb működési célú kiadások 23 914 980

67 Felsőoktatási feladatok
333795 1

K3 Dologi kiadások 20 552
K5 41 104 840

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

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

hatása

Ösztöndíjprogram támogatása

Egyetemek, főiskolák 

Üldözött keresztények segítésének feladatai

Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása 

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 

Költségvetési év: 2020.

Államháztartási 
egyedi 

azonosító
Fejezet

név
Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím

csop.
név

Jog-
cím
név

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

K I A D Á S O K 

Kiemelt előirányzat 
neve

Üldözött keresztények segítésének feladatai

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

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

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

Egyéb működési célú kiadások

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

B E V É T E L



5974	
M

A
G
Y
A
R
	K

Ö
Z
L
Ö
N
Y
	•	2020.	évi	189.	szám

	
forintban

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

28
367217 1 -446 333 377

XI. Miniszterelnökség
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
28

378539 3 Hungary Helps Program -14 554 274
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

218672 11 Közgyűjtemények 14 554 274
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium 

227942 14 381 281 048
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

66 Kutatási és fejlesztési feladatok
379884 10 Vagyonkezelő alapítvány által fenntartott intézmény feladatainak támogatása 23 926 937

67 Felsőoktatási feladatok
333795 1 41 125 392

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos  

Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 460 887 651 460 887 651

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

Üldözött keresztények segítésének feladatai
Ösztöndíjprogram támogatása

Üldözött keresztények segítésének feladatai

Egyetemek, főiskolák 

Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása 

T Á M O G A T Á S 

1 példány

Államháztartási 
egyedi 

azonosító
A módosítást elrendelő 

jogszabály/határozat száma

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
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A Kormány 1523/2020. (VIII. 14.) Korm. határozata
a 2021–2027 közötti európai uniós programozási időszak kötöttpályás közlekedési projektjeinek 
előkészítéséhez szükséges átcsoportosításról és az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves 
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány
a) egyetért az  IKOP-2.1.0-15-2017-00036 azonosító számú, „Püspökladány–Debrecen vasútvonal 

korszerűsítése, Debrecen állomás részleges átépítésének előkészítése és Szajol–Debrecen vasútvonalon 
ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése” című projekt (a továbbiakban: projekt) műszaki tartalmának 
módosításával, valamint támogatásának csökkentésével, az 1. melléklet szerint,

b) egyetért az Ebes–Debrecen vasútvonal korszerűsítése, Szajol–Debrecen vasútvonalon ETCS vonatbefolyásoló 
rendszer telepítésének előkészítése és kiépítése második nagyprojekt támogatási kérelmének az  Európai 
Bizottsághoz történő benyújtásával,

c) egyetért a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításával,
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2020. szeptember 30.

d) egyetért
da) a  BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

(a továbbiakban: BFK Nonprofit Zrt.) vasúti infrastruktúra fejlesztési projektek előkészítése,
db) a  Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság vasúti infrastruktúra 

fejlesztési projektek előkészítése,
dc) a  Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság vasúti infrastruktúra 

fejlesztési projektek előkészítése, valamint
dd) a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság vasúti infrastruktúra fejlesztési 

projektek előkészítése
 projektek (a továbbiakban együtt: előkészítési projektek) megvalósításával az Integrált Közlekedésfejlesztési  

Operatív Program éves fejlesztési keretének 2. melléklet szerinti módosítása alapján,
e) egyetért az  előkészítési projektek támogatási szerződéseinek az  Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív 

Program éves fejlesztési keretének 2. melléklet szerinti módosítása alapján – a BFK Nonprofit Zrt. érintettsége 
esetén a Miniszterelnökséget vezető miniszter egyetértésével – történő megkötésével;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:  2020. október 31.

f ) felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy amennyiben nem szükséges az  Integrált 
Közlekedésfejlesztési Operatív Program teljes forrásfelhasználásához, abban az  esetben gondoskodjon 
az  előkészítési projektek rendelkezésre álló támogatási kereten felüli, 22 700 000 000 forint összegű 
többletkötelezettség-vállalásának a  2021–2027 közötti európai uniós programozási időszak forrásai terhére 
történő haladéktalan átforgatásáról és elszámolásáról, amint erre a  vonatkozó európai uniós szabályozás 
lehetőséget biztosít.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2023. december 31.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016.  

(V. 18.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat] 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 4. Az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat

a) 1. pont f ) alpont fa) alpont faa) alpontjában a „111,59%-áig” szövegrész helyébe a „113,82%-áig” szöveg,
b) 1. pont f ) alpont fa) alpont fab) alpontjában a „123,75%-áig” szövegrész helyébe a „126,69%-áig” szöveg,
c) 1. pont f ) alpont fa) alpont fac) alpontjában a „154,88%-áig” szövegrész helyébe a „158,59%-áig” szöveg,
d) 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat C:2 mezőjében az „558,692” szövegrész helyébe az „569,888” szöveg,
e) 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat C:2 mezőjében a „286,595” szövegrész helyébe a „293,395” szöveg,
f ) 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat C:3 mezőjében a „195,145” szövegrész helyébe a „199,816” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1523/2020. (VIII. 14.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

1.

Projekt 

azonosító 

száma

Projekt

megnevezése

Támogatást 

igénylő 

neve

Projekt eredeti támogatási intenzitása és forrásszerkezete Változás Projekt támogatási intenzitása és forrásszerkezete a módosítás után

Projekt 

összköltsége

(forint)

Projekt rövid 

bemutatása

2.

Projekt 

támogatási 

intenzitása

Projekt Integrált 

Közlekedésfejlesztési 

Operatív Program 

(a továbbiakban: 

IKOP) keretében 

finanszírozandó 

támogatásának 

összege

(forint)

Projekt részére az IKOP-előirányzat hazai társfinanszírozáson  

felüli felhasználásával biztosítandó forrás

Projekt 

támogatási 

intenzitása

Projekt IKOP 

keretében 

finanszírozandó 

támogatásának 

összege

(forint)

Projekt részére az IKOP-előirányzat hazai 

társfinanszírozáson  felüli felhasználásával 

biztosítandó forrás

Projekt 

támogatási 

intenzitása

Projekt IKOP 

keretében 

finanszírozandó 

támogatás 

összege

(forint)

Projekt részére az IKOP-előirányzat hazai 

társfinanszírozáson  felüli felhasználásával biztosítandó 

forrás

3.

Megtérülő 

projektköltségre 

jutó központi 

költségvetési 

forrás összege 

(forint)

Projekt le nem 

vonható, az 

EU felé el nem 

számolható 

ÁFA

(forint)

Az EU felé 

el nem 

számolható 

költségek 

(forint)

Megtérülő 

projektköltségre 

jutó központi 

költségvetési 

forrás összege 

(forint)

Projekt le nem 

vonható, az 

EU felé el nem 

számolható 

ÁFA

(forint)

Az EU felé 

el nem 

számolható 

költségek 

(forint)

Megtérülő 

projektköltségre 

jutó központi 

költségvetési 

forrás összege

(forint)

Projekt le nem 

vonható, az 

EU felé el nem 

számolható 

ÁFA

(forint)

Az EU felé 

el nem 

számolható 

költségek 

(forint)

4.
IKOP-2.1.0-15-

2017-00036

Püspökladány–

Debrecen 

vasútvonal 

korszerűsítése, 

Debrecen 

állomás 

részleges 

átépítésének 

előkészítése 

és Szajol–

Debrecen 

vasútvonalon 

ETCS vonat-

befolyásoló 

rendszer 

kiépítése

NIF Nemzeti 

Infrastruktúra 

Fejlesztő 

zártkörűen 

működő  

Részvény-

társaság

98,55% 117 767 250 000 1 732 750 000 32 437 233 000 1 500 000 000 98,55% -10 000 000 000 -147 133 435 2 739 726 027 0 98,55% 107 767 250 000 1 585 616 565 29 697 506 973 1 500 000 000 140 550 373 538

Pályarekonstrukció 

Püspökladány–

Debrecen és ETCS 

biztosítóberendezés 

telepítéses Szajol–

Debrecen vasúti 

vonalszakaszokon. 

Cél a 160 km/órás  

sebesség 

bevezetése.

2. melléklet az 1523/2020. (VIII. 14.) Korm. határozathoz

 1.  Az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 49. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[A B C D E

1.
Felhívás azonosító

jele
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt indikatív támogatási 

kerete

(Mrd Ft)

Szakmai elvárások]

49. IKOP-2.1.0-15

Püspökladány – Debrecen vasútvonal 
korszerűsítése, Debrecen állomás 

részleges átépítésének előkészítése és 
Szajol – Debrecen vasútvonalon ETCS 
vonatbefolyásoló rendszer kiépítése

NIF Zrt.

107,77
(támogatási intenzitás: 

98,55%)

Pályarekonstrukció Püspökladány – Debrecen 
és ETCS biztosítóberendezés telepítése Szajol – 
Debrecen vasúti vonalszakaszokon.  
Cél a 160 km/órás sebesség bevezetése.
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 2.  Az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 65k–65n sorokkal egészül ki:

[A B C D E

1.
Felhívás azonosító

jele
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt indikatív támogatási 

kerete

(Mrd Ft)

Szakmai elvárások]

65k. IKOP-2.1.0-15
a BFK Nonprofit Zrt. és NIF Zrt. vasúti 

infrastruktúra fejlesztési projektek előkészítése  

BFK Nonprofit Zrt. 
(konzorciumvezető) 

és NIF Zrt. 
konzorciuma

6,7
(becsült támogatási 

intenzitás 100%)

Kőbánya felső – Rákosliget rekonstrukció és 
szűk keresztmetszet kiváltás, Kőbánya felső 
és Rákos állomás felújítása, Madárdomb és 
Strázsahegy megállóhelyek létesítése, Gyömrő 
állomás kapacitásbővítése, valamint  Budapest-
Nyugati pályaudvar vágányhálózata és 
bevezető szakaszainak rekonstrukciója projekt 
előkészítése

65l. IKOP-2.1.0-15
a NIF Zrt. vasúti infrastruktúra fejlesztési 

projektek előkészítése  
NIF Zrt.

11,67
(becsült támogatási 

intenzitás 100%)

Hatvan – Füzesabony vonal, Debrecen 
– Nyíregyháza vasútvonal Békéscsaba 
– Lőkösháza szakasz, Zalanszentiván 
Nagykanizsa vasútvonal, Gubacsi 
vasúti híd fejlesztésének előkészítése, 
Állomáskorszerűsítések felülvizsgálata, 
Nyugat-magyarországi Masterplan elkészítése 

65m. IKOP-2.1.0-15
a GYSEV Zrt. vasúti infrastruktúra fejlesztési 

projektek előkészítése  
GYSEV Zrt.

2,18
(becsült támogatási 

intenzitás 100%)

Zalaszentiván deltavágány, Győr-Csorna 
vasútvonal, Sopron állomás és Sopron – Harka 
2. vg. fejlesztésnek előkészítése

65n. IKOP-2.1.0-15
a MÁV Zrt. vasúti infrastruktúra fejlesztési 

projektek előkészítése  
MÁV Zrt.

0,66
(becsült támogatási 

intenzitás 100%)

Kis-Gellért hegyi alagút és Központi 
Forgalomirányítás kiépítésének előkészítése
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 3.  Az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 76c–76d sorokkal egészül ki:

[A B C D E

1.
Felhívás azonosító

jele
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt indikatív támogatási 

kerete

(Mrd Ft)

Szakmai elvárások]

76c. IKOP-3.1.0-15
a BFK Nonprofit Zrt. és NIF Zrt. vasúti 

infrastruktúra fejlesztési projektek 
előkészítése  

BFK Nonprofit Zrt. 
(konzorciumvezető) 

és NIF Zrt. 
konzorciuma

5,80
(becsült támogatási 

intenzitás 100%)

Rákospalota-Újpest – Vácrátót – Vác 
vasútvonal elővárosi célú fejlesztésének, 
és Kőbánya-Kispest – Lajosmizse 
vasútvonal elővárosi célú fejlesztésének és 
villamosításának előkészítése

76d. IKOP-3.1.0-15
a BFK Nonprofit Zrt. vasúti infrastruktúra 

fejlesztési projektek előkészítése  
BFK Nonprofit Zrt.

1,0
(becsült támogatási 

intenzitás 100%)

Kelenföldi intermodális csomópont őrmezői 
autóbusz-terminál megvalósításának és  
a P+R parkolók bővítésének előkészítése

 4.  Az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 102d–102e sorokkal egészül ki:

[A B C D E

1.
Felhívás azonosító

jele
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt indikatív támogatási 

kerete

(Mrd Ft)

Szakmai elvárások]

102d. IKOP-3.2.0-15
a NIF Zrt. vasúti infrastruktúra fejlesztési 

projektek előkészítése  
NIF Zrt.

4,57
(becsült támogatási 

intenzitás 100%)

Szeged – Makó vasúti elővárosi közlekedés 
és Hatvan – Füzesabony vonal fejlesztéséhez 
kapcsolódó ráhordó vonalak fejlesztésének 
előkészítése 

102e. IKOP-3.2.0-15
a GYSEV Zrt. vasúti infrastruktúra fejlesztési 

projekt előkészítése  
GYSEV Zrt.

0,11
(becsült támogatási 

intenzitás 100%)

Szombathely – Kőszeg vasútvonal 
villamosításának előkészítése
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A Kormány 1524/2020. (VIII. 14.) Korm. határozata
az Integrált Jogalkotási Rendszer bevezetéséről és az ahhoz kapcsolódó feladatokról szóló  
1612/2019. (X. 24.) Korm. határozat, valamint az Integrált Jogalkotási Rendszer próbaüzemben, majd éles 
üzemben történő működtetéséhez, fenntartásához, támogatásához és továbbfejlesztéséhez szükséges 
2020. évi központi forrásigényről szóló 1086/2020. (III. 10.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány az  Integrált Jogalkotási Rendszer bevezetéséről és az  ahhoz kapcsolódó feladatokról szóló 
1612/2019. (X. 24.) Korm. határozat 1. és 8. pontjától eltérően elrendeli, hogy az Integrált Jogalkotási Rendszer éles 
üzemben történő bevezetése 2020. augusztus 1. napjától fokozatosan történjen meg.

 2. A Kormány megállapítja, hogy – az  1.  pontban foglaltak figyelembevételével – az  Integrált Jogalkotási Rendszer 
bevezetéséről és az ahhoz kapcsolódó feladatokról szóló 1612/2019. (X. 24.) Korm. határozat
a) 1.  pont e)  alpontjában szereplő benyújtási kötelezettségnek a  2020. december 31-ig tartó próbaüzem 

sikerességének megállapítását követően kell eleget tenni;
b) 4.  pontjában foglalt, az  éles üzemben történő bevezetésre vonatkozó egyeztetési kötelezettség határideje 

2020. december 31.;
c) 5.  pontjában szereplő, az  üzemeltetési, működtetési és fejlesztési megállapodás megkötésének határideje 

2020. december 31.
 3. A Kormány – az 1. és 2. pontban foglaltakra tekintettel – az Integrált Jogalkotási Rendszer próbaüzemben, majd éles 

üzemben történő működtetéséhez, fenntartásához, támogatásához és továbbfejlesztéséhez szükséges 2020.  évi 
központi forrásigényről szóló 1086/2020. (III. 10.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 3.  pontjától 
eltérően felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  igazságügyi miniszter bevonásával – az  Integrált Jogalkotási 
Rendszer próba- és éles üzemben történő működtetéséhez, fenntartásához és továbbfejlesztéséhez biztosítsa 
a Korm. határozat 3. pontjában meghatározott forrásokat.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1525/2020. (VIII. 14.) Korm. határozata
az EFOP-2.4.1-16 azonosító jelű [„Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)” 
című] felhívás keretében megvalósuló egyes projektek tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő 
átcsoportosításáról, valamint a felhívásban meghatározott elszámolható költségtípusok mértékének 
együttes összege túllépéséhez történő hozzájárulásról

A Kormány
 1. a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 

rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 5.  melléklet 
3.12.6. pontja alapján hozzájárul
a) az EFOP-2.4.1-16-2017-00008 azonosítószámú, „Ismét segítünk fellélegezni” című,
b) az EFOP-2.4.1-16-2017-00050 azonosítószámú, „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal 

Tarnaleleszen (ERFA)” című
projektek tekintetében a  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5.  melléklet 3.12.1.  pontjában meghatározott költségek 
ingatlanvásárlás költségtípusra történő – a  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5.  melléklet 3.3.6.4.  pontja szerinti 
mértéket meghaladó mértékű – átcsoportosításához;

 2. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5.  melléklet 3.12.7.  pontja alapján hozzájárul, hogy az  1.  pont b)  alpontja 
szerinti projekt tekintetében a  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5.  melléklet 3.12.1.  pontjában meghatározott 
költségtípusokra vonatkozó mértékek együttes összege a  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5.  melléklet 
3.12.1a. pontja szerinti mértéket meghaladja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1526/2020. (VIII. 14.) Korm. határozata
az EFOP-2.2.2-17-2017-00024 azonosító számú („Egy nagy álom megvalósulása – Kolostorkiváltás Segesden” 
című) projekt támogatásának növeléséről

A Kormány a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott jogkörében eljárva
 1. egyetért az  EFOP-2.2.2-17-2017-00024 azonosító számú, „Egy nagy álom megvalósulása – Kolostorkiváltás 

Segesden” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának az 1. melléklet szerinti növelésével,
 2. egyetért a  projekt 1.  pont szerinti többlettámogatásának az  Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 

2. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,
 3. egyetért a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításával.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2020. szeptember 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1526/2020. (VIII. 14.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Eredeti támogatás 

(forint)

Többlettámogatás

legfeljebb 

(forint)

Megnövelt támogatás 

legfeljebb 

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
EFOP-2.2.2-17-

2017-00024

Egy nagy álom 
megvalósulása – 
Kolostorkiváltás 

Segesden

Szociális és 
Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság
630 000 000 165 333 767 795 333 767

A projekt célja a Somogy Megyei Gondviselés 
Szociális Otthon intézmény 72 férőhelyének 
kiváltása 6 db támogatott lakhatást biztosító 
ingatlan építésével és 1 szolgáltató központ 
felújításával.
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A Kormány 1527/2020. (VIII. 14.) Korm. határozata
az EFOP-2.2.3-17-2017-00051 azonosító számú („A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Miskolci Hajléktalanok 
Átmeneti Szállásának fejlesztése” című) projekt összköltségének növeléséről

 1. A Kormány az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 
549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (2a) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva
a) egyetért az  EFOP-2.2.3-17-2017-00051 azonosító számú, „A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Miskolci 

Hajléktalanok Átmeneti Szállásának fejlesztése” című projekt (a továbbiakban: projekt) összköltségének 
az 1. melléklet szerinti növelésével,

b) egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2020. szeptember 30.

 2. A Kormány egyetért azzal, hogy a projekt esetén legfeljebb 28 219 333 forint összegű, európai uniós forrás terhére 
el nem számolható költség – az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának 
rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján – az Emberi Erőforrás Fejlesztési 
Operatív Program hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön biztosításra.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2020. augusztus 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1527/2020. (VIII. 14.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Kedvezményezett 

neve

Hatályos 

támogatás

(forint)

Magyarország központi költségvetéséről 

szóló törvényben meghatározott Uniós 

fejlesztések fejezet terhére történő 

többlettámogatás legfeljebb 

(forint)

Projekt megnövelt 

összköltsége legfeljebb

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
EFOP-2.2.3-17-

2017-00051

A Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Miskolci 

Hajléktalanok Átmeneti 
Szállásának fejlesztése

Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat 

Egyesület
99 910 562 28 219 333 128 129 895

A projekt keretében a Gondviselés Háza 
Hajléktalanok Átmeneti Szállása  
50 férőhelyének korszerűsítése valósul 
meg az épület felújításával.
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A Kormány 1528/2020. (VIII. 14.) Korm. határozata
az IKOP-4.1.0-15-2020-00007 azonosító számú („471. sz. főút fejlesztése Debrecen–Hajdúsámson között, 
Hajdúsámson elkerülővel” című) projekt támogatásáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív 
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

 1.  A Kormány
a) a 2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) 
Korm.  rendelet] 44/C.  § (4)  bekezdésében foglaltakra tekintettel egyetért az  IKOP-4.1.0-15-2020-00007 
azonosító számú, „471. sz. főút fejlesztése Debrecen–Hajdúsámson között, Hajdúsámson elkerülővel” 
című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatási szerződésének megkötésével, az  1.  melléklet szerinti 
forrásszerkezettel;

b) egyetért azzal, hogy a  projekt tekintetében az  1.  mellékletben foglalt táblázat H:4 mezőjében szereplő, 
legfeljebb 1 473 641 173 forint összegű, európai uniós forrás terhére el nem számolható költség 
–  az  Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 
549/2013.  (XII.  30.) Korm. rendelet 6.  § (1)  bekezdés b)  pontja alapján – az  Integrált Közlekedésfejlesztési 
Operatív Program (a továbbiakban: IKOP) hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön 
finanszírozásra;

c) a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5.  melléklet 3.12.6.  pontja alapján hozzájárul a  projekt tekintetében 
a  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5.  melléklet 3.12.1.  pontjában meghatározott költségek ingatlanvásárlás 
költségtípusra történő – a  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5.  melléklet 3.3.6.4.  pontja szerinti mértéket 
meghaladó mértékű – átcsoportosításához;

d) felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a kettős finanszírozás elkerülése érdekében 
a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XVII. Innovációs 
és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 28. Kiemelt közúti projektek 
alcím előirányzatból finanszírozott, „471. sz. főút fejlesztése Debrecen–Hajdúsámson között, Hajdúsámson 
elkerülővel” című projekt módosítására vonatkozóan tegye meg a szükséges intézkedést.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2020. augusztus 31.

 2.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3.  Az  Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat
a) 1. pont i) alpontjában a „176,88%-áig” szövegrész helyébe a „190,56%-áig” szöveg,
b) 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat C:2 mezőjében a „207,78” szövegrész helyébe a „223,85” szöveg,
c) 2.  mellékletében foglalt táblázat D:104a mezőjében a  „16,23 (becsült támogatási intenzitás: 100%)” 

szövegrész helyébe a „16,08 (támogatási intenzitás: 100%)” szöveg,
d) 2.  mellékletében foglalt táblázat E:104a mezőjében a  „471. sz. főút Debrecen–Hajdúsámson 2×2 sávra 

bővítése 4,6 km hosszon, valamint a  471. sz. főút Hajdúsámson elkerülő 2×1 sávos megvalósítása 8,6 km 
hosszon” szövegrész helyébe a „471. sz. főút Debrecen–Hajdúsámson 2×2 sávra bővítése 4,56 km hosszon, 
valamint a 471. sz. főút Hajdúsámson elkerülő 2×1 sávos megvalósítása 8,49 km hosszon” szöveg

lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1528/2020. (VIII. 14.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I J

1.

Projekt azonosító 

száma

Projekt 

megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Projekt támogatási intenzitása és forrásszerkezete

Projekt 

finanszírozott 

összköltsége

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.

Projekt 

támogatási 

intenzitása

Projekt IKOP 

keretében 

finanszírozandó 

támogatásának 

összege

(forint)

Projekt részére a központi költségvetés XIX. Fejezet: 

IKOP-előirányzat hazai társfinanszírozása terhére  

biztosítandó forrás

3.

Megtérülő 

projektköltségre 

jutó központi 

költségvetési 

forrás összege 

(forint)

Projekt le nem 

vonható, az Európai 

Unió felé el nem 

számolható ÁFA 

(forint)

Az Európai Unió 

felé el nem 

számolható egyéb 

költségek 

(forint)

4.
IKOP-4.1.0-15-

2020-00007

471. sz. főút 
fejlesztése 
Debrecen– 

Hajdúsámson 
között, 

Hajdúsámson 
elkerülővel

NIF Nemzeti 
Infrastruktúra 

Fejlesztő 
zártkörűen 

működő 
Részvénytársaság

100% 16 075 358 054 0 4 505 341 370 1 473 641 173 22 054 340 597

471. sz. főút  
Debrecen–Hajdúsámson 
2×2 sávra bővítése 
4,56 km hosszon, 
valamint a 471. sz. főút 
Hajdúsámson elkerülő 
2×1 sávos megvalósítása  
8,49 km hosszon
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A Kormány 1529/2020. (VIII. 14.) Korm. határozata
a terület- és településfejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának 
növeléséről

A Kormány a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
 1. egyetért az 1. melléklet szerint az ott felsorolt projektek (a továbbiakban: projektek) támogatásának növelésével,
 2. az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. 

(II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy az 1. mellékletben foglalt 
táblázat 7. sora szerinti projekt keretemelése és annak végrehajtása során a  Kormányrendelet 5.  §-a ne kerüljön 
alkalmazásra,

 3. egyetért a projektek 1. pont szerinti többlettámogatásának a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 2., 
3., 4. és 6. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,

 4. egyetért a projektek támogatási szerződéseinek az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1529/2020. (VIII. 14.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Kedvezményezett neve
Eredeti támogatás

(forint)

Többlettámogatás 

legfeljebb

(forint)

Megnövelt 

támogatás 

legfeljebb

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
TOP-1.2.1-15-BO1- 

2016-00010

Mezőkövesd – Hadas városrész 

kulturális turisztikai fejlesztése

Mezőkövesd Város 

Önkormányzata

(konzorciumvezető)

Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR 

Kulturális, Könyvtári, Turisztikai 

és Múzeumi Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság

315 512 788 94 600 000 410 112 788

Mezőkövesd Város Önkormányzata a projekt keretében a 

Hadas városrész kulturális turisztikai fejlesztését kívánja 

megvalósítani. A fejlesztés a matyóság kultúrájának, szellemi 

örökségének értékeire épül, az attrakció szolgáltatási körét 

látogatóbarát élményelemekkel bővíti, amely a meglévő 

kínálatot újabb vonzerőkkel növeli.

3.
TOP-1.3.1-15-ZA1- 

2016-00001

Közlekedésfejlesztés Zala 

megyében I.

Magyar Közút Nonprofit 

Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság

1 386 000 000 244 503 548 1 630 503 548

A projekt keretében mellékúthálózati szakasz felújításra kerül 

sor mindösszesen 11,298 kilométer hosszon. A felújítással 

érintett települések: Tormafölde, Lenti-Mumor, Hévíz, Lenti-

Bárszentmihályfa, Lispeszentadorján, Páka-Dömefölde.

4.
TOP-1.4.1-16-BK1- 

2017-00014

Kiskunhalasi Kertvárosi Óvoda 

építése

Kiskunhalas Város 

Önkormányzata
300 000 000 36 608 142 336 608 142

A projekt célja óvoda építése a 6400 Kiskunhalas, Gárdonyi 

Géza utca 1/A. szám alatt. Az új óvodában modern óvodai 

környezetben három csoportszoba kerül kialakításra, amely  

60 gyermek elhelyezését fogja biztosítani.

5.
TOP-1.4.1-16-BO1- 

2017-00002

A foglalkoztatás és az 

életminőség javítása 

családbarát óvoda és bölcsőde 

fejlesztésével Bogácson

Bogács Község Önkormányzata 83 000 071 24 746 670 107 746 741

Jelen projekt keretében Bogács Község Önkormányzata 

a településen lévő óvoda felújítását, valamint egy új 

épületrészben bölcsőde létesítését kívánja megvalósítani. 

A projektnek része a meglévő óvodai melegítőkonyha 

korszerűsítése, az akadálymentesítés megvalósítása, valamint 

az intézményi működést érintő eszközállomány támogatása.

6.
TOP-1.4.1-16-HE1- 

2017-00003

„Gyöngyszemek” Feldebrő 

Község óvodájának teljes körű 

felújítása

Feldebrő Községi Önkormányzat

(konzorciumvezető)

Heves Megyei Térségfejlesztési 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság

85 907 422 20 277 864 106 185 286
A projekt keretében a feldebrői óvoda épületének teljes körű 

külső és belső felújítására kerül sor, amely 40 férőhelyet érint.

7.
TOP-2.1.1-15-VE1- 

2016-00002

Felhagyott ipari-szolgáltató 

peremterület környezeti 

rehabilitációja 

Pápa Város Önkormányzata

(konzorciumvezető)

Pápai Termálvízhasznosító 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság

1 758 000 000 1 387 583 408 3 145 583 408

A beruházás elsődleges célja a Vaszari út és Téglagyári út 

által határolt városrészben található barnamezős terület 

funkcióváltó újrahasznosítása, a lakosság számára vonzó, 

környezetileg fenntartható városi környezet, települési arculat 

kialakítása.
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8.
TOP-2.1.2-15-SB1- 

2016-00021

Zöld város kialakítása 

Nyírlugoson
Nyírlugos Város Önkormányzata 247 782 300 44 134 352 291 916 652

A projekt átfogó célja közösségi zöld területek kialakítása 

és megújítása, amely lehetővé teszi a közösségi kulturális 

élet minőségi helyeinek kialakítását, az életminőség 

feltételeinek javítását. A célkitűzés hozzájárul a település 

vonzerejének növekedéséhez, amely közvetlen hatással van 

a népességmegtartó képességre és a turisztikai vonzerőre 

egyaránt, valamint gazdaságélénkítő szerepe is van.

9.
TOP-3.1.1-15-BO1- 

2016-00024

Kerékpárút építése Mályi és 

Miskolc között (Miskolc MJV 

közigazgatási határáig) 

Mályi Község Önkormányzata 52 805 800 15 840 000 68 645 800

A beruházás keretében Mályi Község belterületéről indulva  

1100 méter hosszú, egyoldali kétirányú kerékpárút építésére 

kerül sor, amely csatlakozik Miskolc város tervezett belső 

kerékpárút-hálózatához. A megépítendő kerékpárút teljes 

hossza várhatóan 2900 méter. Az első 1100 méter hosszú 

szakasza Mályi és Kistokaj települések közigazgatási területén, 

az állami tulajdonú közút ingatlanán belül épül Mályi Község 

Önkormányzatának építtetésében.

10.
TOP-4.1.1-15-BA1- 

2016-00021

Egészségügyi alapellátás 

infrastrukturális fejlesztése

Nagykozár Községi 

Önkormányzat

(konzorciumvezető)

Bogád Község Önkormányzata, 

Romonya Község 

Önkormányzata, Baranya Megyei 

Önkormányzati Hivatal

197 852 222 57 418 690 255 270 912

A projekt keretében egy bölcsőde és nyolc óvoda fejlesztése 

valósul meg, amely során felújításra és korszerűsítésre 

kerülnek az óvodák épületei, megtörténik a játszóudvarok 

felújítása, eszközbeszerzés és teakonyha kialakítása. A projekt 

célja a 0–3 és a 3–6 év közötti gyermekek bölcsődei és óvodai 

ellátáshoz való hozzáférésének javítása és a szolgáltatások 

minőségének fejlesztése, ezzel támogatva a családokat, 

kiemelten a kisgyermeket nevelő nők munkába állását.

11.
TOP-4.1.1-

15-BS1-2016-00016

Önkormányzati tulajdonú 

háziorvosi rendelő felújítása 

Orosházán

Orosháza Város Önkormányzata 39 723 571 7 261 458 46 985 029

A fejlesztés keretében háziorvosi szolgáltatásnak helyet adó 

rendelőépület fejlesztésére kerül sor. A projekt keretében 

1 körzetben a gyermek és háziorvosi ellátás (vegyes praxis) 

fejlesztése történik meg, amely az ellátásnak helyet adó 

rendelő fejlesztését, energetikai korszerűsítését foglalja 

magában az előírt követelményeknek és a jelen kor 

elvárásainak megfelelően.

12.
TOP-4.1.1-

15-HE1-2016-00009

Egészségügyi alapellátás 

fejlesztése Feldebrő 

Községben új építésű ingatlan 

kialakításával

Feldebrő Községi Önkormányzat

(konzorciumvezető)

Heves Megyei Térségfejlesztési 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság

89 969 966 23 756 198 113 726 164

A fejlesztés célja a háziorvosi szolgáltatásnak helyet adó 

rendelőépület fejlesztése. A projekt keretében egy körzetben 

a gyermek és háziorvosi ellátás (vegyes praxis) fejlesztése 

történik meg, amely az ellátásnak helyet adó rendelő 

fejlesztését és energetikai korszerűsítését foglalja magában 

az előírt követelményeknek és a jelen kor elvárásainak 

megfelelően.

13.
TOP-6.4.1-

15-SG1-2016-00002

Szeged, kerékpárút-hálózat 

fejlesztése – I. ütem

Szeged Megyei Jogú Város 

Önkormányzata
655 000 000 105 990 278 760 990 278

A projekt keretében megvalósításra kerülő kerékpárút  

az európai EUROVELO 11 kerékpárút hálózat része.  

A fejlesztés tartalmazza a csapadékvíz elvezetés kiépítését,  

2 db kerékpáros csatorna áteresz hidat, valamint a nyomvonal 

teljes zöld rekonstrukcióját is.
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A Kormány 1530/2020. (VIII. 14.) Korm. határozata
a tOP-6.1.5-15-SF1-2020-00006 azonosító számú, („Székesfehérvár, déli összekötő út megvalósítása” 
című) hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat támogatásához történő 
hozzájárulásról

A Kormány a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 4. § (1) bekezdés e) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva
 1. egyetért a TOP-6.1.5-15-SF1-2020-00006 azonosító számú, „Székesfehérvár, déli összekötő út megvalósítása” című, 

hárommilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslat (a továbbiakban: projekt) 1. melléklet szerinti 
támogatásával,

 2. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5.  melléklet 3.12.6.  pontja alapján hozzájárul a  projekt tekintetében 
a  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5.  melléklet 3.12.1.  pontjában meghatározott költségek ingatlanvásárlás 
költségtípusra történő – a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.3.6.4. pontja szerinti mértéket meghaladó 
mértékű – átcsoportosításhoz,

 3. egyetért a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti megkötésével.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1530/2020. (VIII. 14.) Korm. határozathoz

A B C D E

1.
Projekt

azonosító száma
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve Támogatás (forint) Projekt rövid bemutatása

2.
TOP-6.1.5-15- 

SF1-2020-00006

Székesfehérvár, 
déli összekötő út 

megvalósítása

Székesfehérvár 
Megyei Jogú Város 

Önkormányzata
4 479 211 016

A projekt keretében megvalósul a város déli részén a Seregélyesi út (62. sz. főút 
belterületi szakasza) és a Sárkeresztúri út (63. sz. főút belterületi szakasza) 
közötti átkötés 4085 méter hosszan, amelyen a Juhar utca és a Köles utca 
közötti szakaszon 2 db vasutat keresztező felüljáró is épül. Felújításra kerül 
a Takarodó út is 1050 méter hosszan, amely bekötésre kerül az új átkötő útba és 
a Köles utcába is. Az új átkötő út mentén 4418 méter hosszú kerékpárforgalmi 
létesítmény kerül kialakításra, továbbá 5226 méter hosszan új csapadékvíz-
elvezető rendszer két záportározóval. A fejlesztett utak belterületi szakaszain 
járda és közvilágítás is épül.
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A Kormány 1531/2020. (VIII. 14.) Korm. határozata
a Kaposvár megyei jogú város külterületén fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról 
szóló 1810/2017. (XI. 8.) Korm. határozat módosításáról

A Kaposvár megyei jogú város külterületén fekvő egyes földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 
1810/2017. (XI. 8.) Korm. határozatban az „az ingatlan-nyilvántartás szerint 0285/14, 0293/1, 0293/4, 0305/4, 0305/5, 
0307/1, 0315/4 helyrajzi számú földrészleteket” szövegrész helyébe az „az ingatlan-nyilvántartás szerint Kaposvár 
külterület 0285/14, 0293/1, 0293/4, 0305/4, 0305/5 és 0307/1 helyrajzi számú földrészleteket” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1532/2020. (VIII. 14.) Korm. határozata
a paksi Integrált Központ előkészítésének támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért a  paksi Integrált Központ (a továbbiakban: Központ) létrehozására irányuló beruházás (a továbbiakban: 

Beruházás1.) koncepciójával és a  Beruházás1. előkészítésével az  ingatlan-nyilvántartás szerint Paks belterület 
3537/14, 3537/22, 3537/24, 3537/34, 3537/35, 3537/36, 3653, 3654/1, 3654/2 és 3655 helyrajzi számú ingatlanokon;

 2. egyetért azzal, hogy a Központban az 1. melléklet szerinti szervezetek kerüljenek elhelyezésre;
 3. a Beruházás1. előkészítésének kormányzati felelőseként a  Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, 

megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli minisztert jelöli ki;
 4. egyetért azzal, hogy a Beruházás1.

a) előkészítője a  PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cégjegyzékszám: 17-09-003039; a továbbiakban: PIP NKft.),

b) megvalósítója a Beruházási Ügynökség
legyen;

 5. a Beruházás1. érdekében felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság útján tegye meg a  szükséges intézkedéseket 
–  a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti 
ingyenesen történő átruházás felajánlása esetén – az ingatlan-nyilvántartás szerint Paks belterület 3537/14, 3537/22, 
3537/24, 3537/34, 3537/35, 3537/36, 3654/2 és 3655 helyrajzi számú ingatlanoknak az állam javára, per-, teher- és 
igénymentesen történő megszerzésére;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: az ingyenes felajánlást követő 60 napon belül

 6. a Beruházás1. – az  állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Korm. rendelet) 4. § c), d), h), l) és n)–p) pontja szerinti – előkészítési fázisaira összesen 1 332 617 858 forintot biztosít 
azzal, hogy a teljes előkészítést legkésőbb 2021. december 31. napjáig kell megvalósítani;

 7. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon – a  kifizetésekhez kapcsolódó kincstári díjjal együtt – 
1  333  284  167  forint forrás biztosításáról a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi 
LXXI.  törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 94. Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 8. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  Beruházás1. megvalósítására 
lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján készítsen előterjesztést a  Kormány részére 
a  Beruházás1. megvalósításáról, a  kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a  kifizetések 
ütemezésének, és a létrejövő vagyonelemek vagyonkezelőjének bemutatásával;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: a Beruházás1. megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően azonnal
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 9. egyetért a  Beruházás1.-hez kapcsolódó bontási és kármentesítési munkák előkészítésével és megvalósításával 
(a továbbiakban: Beruházás2.) az 1. pont szerinti ingatlanokon;

 10. a Beruházás2. előkészítésére és – az  állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi 
CXXXVIII. törvény 5. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – megvalósítására a PIP NKft.-t jelöli ki;

 11. a Beruházás2. előkészítése és megvalósítása során – a Korm. rendelet 17. §-a szerinti – eljárásrend alkalmazása alól 
felmentést ad;

 12. a Beruházás2. előkészítésére és megvalósítására összesen 1 581 269 888 forint forrást biztosít azzal, hogy
a) az előkészítést legkésőbb 2021. május 31. napjáig,
b) a megvalósítást legkésőbb 2023. január 31. napjáig
kell végrehajtani;

 13. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a 12. pont a) alpontja szerinti feladat végrehajtásához szükséges 
96 481 730 forint forrás biztosításáról a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 94. Közép-Duna menti térségfejlesztési feladatok jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 14. felhívja a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli 
minisztert és a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjanak a 12. pont b) alpontja szerinti feladathoz szükséges forrás 
2021-ben szükséges részének biztosításáról és 2022–2023. évi megtervezéséről;

Felelős: a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős 
tárca nélküli miniszter

 pénzügyminiszter
Határidő: a 2021. évben a felmerülés ütemében 

a 2022–2023. évben az adott évi központi költségvetés tervezése során
 15. felhívja a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli 

minisztert, hogy a Beruházás1. és Beruházás2. megvalósítása érdekében készítsen előterjesztést a Kormány részére 
a  Beruházás1. és a  Beruházás2. előkészítésével és megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítása és az eljáró hatóságok kijelölése érdekében.

Felelős: a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős 
tárca nélküli miniszter

Határidő: 2020. október 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1532/2020. (VIII. 14.) Korm. határozathoz

A paksi Integrált Központban elhelyezésre kerülő szervezetek

 1. Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság, Paks Rendőrkapitányság
 2. Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság, Paks Autópálya Alosztály
 3. Terrorelhárítási Központ Felderítési Igazgatóság, V. Felderítő Főosztály, 7. számú Iroda, Paks
 4. Alkotmányvédelmi Hivatal
 5. Nemzeti Védelmi Szolgálat, Rendészeti Szervek Védelmi Szolgálata, Igazgatóság
 6. Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
 7. Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Paksi Hivatásos 

Tűzoltóparancsnokság
 8. Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóság
 9. Tolna Megyei Kormányhivatal, Paksi Járási Hivatal
 10. Szekszárdi Törvényszék, Paksi Járásbíróság
 11. Legfőbb Ügyészség, Tolna Megyei Főügyészség, Paksi Járási Ügyészség
 12. Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Tolna Megyei Adó- és Vámigazgatósága, Paksi Kirendeltség
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A Kormány 1533/2020. (VIII. 14.) Korm. határozata
a Budapesti Rendőr-főkapitányság Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Vízirendészeti Rendőrőrs paksi 
épületének felújításáról és bővítéséről

A Kormány
 1. egyetért a Budapesti Rendőr-főkapitányság Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Vízirendészeti Rendőrőrs paksi 

épületének felújítására és bővítésére irányuló beruházás (a továbbiakban: Beruházás) koncepciójával és a Beruházás 
ennek megfelelő előkészítésével a Paks, Dunapart 1. szám alatti ingatlanon;

 2. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként a belügyminisztert jelöli ki;
 3. egyetért azzal, hogy a Beruházás előkészítését az Országos Rendőr-főkapitányság valósítsa meg;
 4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  belügyminiszter bevonásával a  Beruházás előkészítési feladatainak 

finanszírozása érdekében gondoskodjon összesen 23 034 870 forint forrás biztosításáról a Magyarország 2020. évi 
központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1.  melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 7. Rendőrség 
cím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal
 5. felhívja a  belügyminisztert, hogy a  Beruházás megvalósítása érdekében készítsen előterjesztést a  Kormány 

részére a  Beruházás megvalósításáról, a  kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a  kifizetések 
ütemezésének bemutatásával.

Felelős: belügyminiszter
Határidő: a Beruházás kivitelezési tervdokumentációjának rendelkezésre állását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1534/2020. (VIII. 14.) Korm. határozata
a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tolna Megyei Igazgatósága új paksi 
telephelyének kialakításáról

A Kormány
 1. egyetért

a) a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: Magyar Közút NZrt.) 
Tolna Megyei Igazgatósága ingatlan-nyilvántartás szerinti Paks belterület, 3654/1 és 3653 helyrajzi számú 
telephelyéről történő kiköltözésével,

b) a Magyar Közút NZrt. Tolna Megyei Igazgatósága új paksi telephelye kialakítására irányuló beruházás 
(a továbbiakban: Beruházás) koncepciójával,

c) a Beruházás előkészítésével az  ingatlan-nyilvántartás szerint Paks külterület 0312/3 helyrajzi számú 
ingatlanon, valamint a  telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított  
52 000 m2 területű ingatlanon (a továbbiakban: Ingatlan);

 2. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként a  Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, 
megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli minisztert jelöli ki;

 3. egyetért azzal, hogy a Beruházás
a) előkészítője a  PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

(cégjegyzékszám: 17-09-003039) a Magyar Közút NZrt. bevonásával,
b) megvalósítója a Beruházási Ügynökség 
legyen;

 4. egyetért azzal, hogy a Beruházás során létrejövő vagyonelemek vagyonkezelője a Magyar Közút NZrt. legyen;
 5. a Beruházás érdekében felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  Magyar 

Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság útján gondoskodjon az  Ingatlan tulajdonjogának  
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– az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vezetékjogokon felüli – per-, teher- és igénymentes, legfeljebb a független 
szakértő által meghatározott forgalmi értéken az állam javára történő megszerzéséről;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: a 6. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal

 6. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter kezdeményezése 
alapján – gondoskodjon az 5. pont szerinti feladat végrehajtásához szükséges forrás biztosításáról a Magyarország 
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 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, 1. Ingatlanokkal és ingóságokkal 
kapcsolatos kiadások jogcímcsoport, 1. Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében
 7. a Beruházásnak az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § a), e)–g), k), l) 

és n)–p) pontjai szerinti előkészítési fázisaira 355 600 000 forintot biztosít azzal, hogy a teljes előkészítést legkésőbb 
2021. június 30. napjáig kell megvalósítani;

 8. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon – a  kifizetésekhez kapcsolódó kincstári díjjal együtt – 
a  7.  pont szerinti feladatok végrehajtásához szükséges 355 777 800 forint forrás biztosításáról a  Kvtv. 1.  melléklet  
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 94. Közép-Duna 
menti térségfejlesztési feladatok jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 9. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Beruházás megvalósítására lefolytatott 
feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján készítsen előterjesztést a  Kormány részére a  Beruházás 
megvalósításáról, a  kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a  kifizetések ütemezésének 
bemutatásával.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: a Beruházás megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárást követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 64/2020. (VIII. 14.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság között a Fudan Egyetem részvételével alapítandó 
magyar egyetem létrehozásának előkészítéséről szóló együttműködési megállapodás létrehozására adott 
felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
az innovációért és technológiáért felelős miniszter, a miniszterelnökséget vezető miniszter és a külgazdasági és külügyminiszter 
előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyarország Kormánya és a  Kínai Népköztársaság között a  Fudan Egyetem részvételével alapítandó 

magyar egyetem létrehozásának előkészítéséről szóló együttműködési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) 
létrehozásával;

 2. felhatalmazom az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – a  külgazdasági és külügyminiszterrel és 
a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszterrel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő személyeket 
kijelölje;

 3. felhatalmazom az  innovációért és technológiáért felelős minisztert vagy az  általa kijelölt személyt,  
hogy a tárgyalások eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;

 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási 
okiratot adja ki;
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 5. felhívom az innovációért és technológiáért felelős minisztert, a külgazdasági és külügyminisztert és az igazságügyi 
minisztert, hogy a Megállapodás létrehozását követően a Megállapodás szövegének végleges megállapítására való 
felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
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