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III. Kormányrendeletek

A Kormány 401/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelete
energetikai tárgyú egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 5., 7. és 35. pontjában,
a 3. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 5., 8. és 27. pontjában,
a 4. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 23. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.)  
Korm. rendelet módosítása

1. §  A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Tszt. vhr.) „A távhőtermelői létesítési és működési, valamint a távhőszolgáltatói működési engedély 
[a Tszt. 12–17. §-aihoz]” alcím címe helyébe a következő cím lép:
„A létesítésre, a működésre, valamint a megszüntetésre vonatkozó engedély 
[a Tszt. 12–17. §-aihoz]”

2. §  A Tszt. vhr. a következő 6/A. §-sal egészül ki, valamint a 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6/A.  § (1) A  távhőtermelő létesítmény, a  távhőtermelői tevékenység vagy a  távhőszolgáltatói tevékenység 
megszüntetésére vonatkozó engedély iránti kérelemnek – az Ákr.-ben meghatározottakon túl – tartalmaznia kell:
a) ha a kérelmező cégjegyzékben nyilvántartott cég, cégjegyzékszámát és adószámát tartalmazó nyilatkozatát,
b) a kérelmező kapcsolattartójának nevét, telefonszámát, elektronikus elérhetőségét,
c) a megszüntetés okát és tervezett időpontját és
d) annak bemutatását, hogy a megszüntetés során az önkormányzat távhőellátási kötelezettsége és a felhasználói 
érdekek hogyan teljesülnek.
(2) A  távhőtermelő létesítmény, a  távhőtermelői tevékenység vagy a  távhőszolgáltatói tevékenység 
megszüntetésére vonatkozó engedélyben meghatározott határidőben az  engedélyes köteles a  távhőtermelői 
működési vagy a távhőszolgáltatói működési engedély visszavonását kérelmezni a Hivatalnál.
7. § (1) A távhőtermelői létesítési, a távhőtermelői működési és a távhőszolgáltatói működési engedély módosítása 
vagy visszavonása iránti kérelemnek – az Ákr.-ben meghatározottakon túl – tartalmaznia kell:
a) ha a kérelmező cégjegyzékben nyilvántartott cég, cégjegyzékszámát és adószámát tartalmazó nyilatkozatát,
b) a kérelmező kapcsolattartójának nevét, telefonszámát, elektronikus elérhetőségét és
c) a módosítás okát és tárgyát, vagy a tevékenység megszüntetésének okát.
(2) A távhőtermelői működési engedély visszavonására irányuló kérelem esetén a kérelemhez mellékelni kell:
a) a helyi önkormányzat értesítéséről szóló igazolást,
b) a távhőellátást érintő szerződések felmondásáról szóló dokumentációt,
c) a távhőellátáshoz szükséges eszközök felsorolását,
d) a távhőellátáshoz szükséges eszközöknek, valamint a  távhőszolgáltatót érintő szerződéseknek a  tevékenység 
megszüntetése utáni rendezéséről szóló dokumentációt,
e) a tevékenység átadásáról és a folyamatos és biztonságos ellátás biztosításáról szóló megállapodást.
(3) A távhőszolgáltatói működési engedély visszavonására irányuló kérelem esetén a kérelemhez mellékelni kell:
a) a helyi önkormányzat értesítéséről szóló igazolást,
b) a helyi önkormányzattal megkötött közszolgáltatási szerződés felmondásáról szóló dokumentációt,
c) a távhőellátást érintő szerződések – ide nem értve a  felhasználóval kötött közszolgáltatási szerződések – 
felmondásáról szóló dokumentációt,
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d) a távhőellátáshoz szükséges eszközök felsorolását,
e) a távhőellátáshoz szükséges eszközöknek, valamint a  távhőtermelőt érintő szerződéseknek a  tevékenység 
megszüntetése utáni rendezéséről szóló dokumentációt,
f ) a felhasználókkal történő elszámolás ütemezésének bemutatását a várható összegek feltüntetésével,
g) a távhővel ellátott területek felsorolását felhasználói típusonként a felhasználói darabszám megadásával,
h) a tevékenység átadásáról és a folyamatos és biztonságos ellátás biztosításáról szóló megállapodást.”

3. §  A Tszt. vhr.
a) 3.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében a „kérelemnek tartalmaznia kell” szövegrész helyébe a „kérelemnek 

– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) szerinti tartalmi 
elemeken túl – tartalmaznia kell” szöveg,

b) 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és 5. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „kérelemnek tartalmaznia 
kell” szövegrész helyébe a „kérelemnek – az Ákr.-ben meghatározottakon túl – tartalmaznia kell” szöveg,

c) 15.  § (3)  bekezdés c)  pontjában az „energia korlátozás” szövegrész helyébe a „földgázellátás korlátozása” 
szöveg,

d) 1. melléklet 3.3. pontjában a „szerződéstervezet” szövegrész helyébe a „szerződés” szöveg,
e) 3.  melléklet 9.18.  pontjában az  „országos tüzelőanyag-hiány” szövegrész helyébe az  „a földgázellátás 

korlátozása” szöveg
lép.

4. §  Hatályát veszti a  Tszt. vhr. 3.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, 4.  § (1)  bekezdés a)  pontjában és 5.  § (1)  bekezdés 
a) pontjában az „a kérelmező nevét,” szövegrész.

2. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Vet. vhr.) 1. § (1) bekezdése a következő 22–24. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„22. elérhető legjobb technológiák: okosméréssel történő mérés adatvédelemére és adatbiztonságára vonatkozó 
leghatékonyabb, legelőrehaladottabb, gyakorlatban alkalmazható technikák;
23. interoperabilitás: az  okosmérővel történő mérés tekintetében két vagy több energia- vagy kommunikációs 
hálózat, rendszer, eszköz, alkalmazás vagy alkotóelem együttműködése, információcseréje és -felhasználása;
24. közel valós idő: a kiegyenlítő energia elszámolási időszakkal megegyező vagy annál kisebb időtartam.”

6. §  A Vet. vhr. 5. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az (5) bekezdés szerinti megállapodás okosmérő esetén is irányadó.”

7. §  A Vet. vhr. a következő 14/B. és 14/C. §-sal egészül ki:
14/B.  § (1) Az  elosztó okosmérőt szerel fel a  kisfeszültségen 3 × 80 A alatti csatlakozással rendelkező felhasználó 
részére, ha
a) a felhasználási hely teljesítménye – új felhasználási hely új csatlakozása vagy a  felhasználási hely 
teljesítménybővítése esetén – eléri vagy meghaladja a 3 × 32 A-t,
b) a felhasználási helyen háztartási méretű kiserőmű kerül a  villamosenergia-hálózatra csatlakoztatásra és 
a felhasználási helyen nincs indirekt mérés kialakítva, vagy
c) a háztartási méretű kiserőmű esetében a  fogyasztásmérő-berendezés hitelesítési ideje lejár, és a  felhasználási 
helyen nincs indirekt mérés kialakítva.
(2) Az  elosztó egy éven belül köteles a  kisfeszültségű hálózatról ellátott, 3 × 80 A alatti csatlakozással rendelkező 
felhasználási helyen a fogyasztásmérő berendezést okosmérőre cserélni, ha
a) a  felhasználási helynek a  Hivatal elnökének a  villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és 
külön díjak alkalmazási szabályairól szóló rendelete szerint kisfeszültségű profilos elosztási díjjal elszámolt villamos 
energia fogyasztása az előző éves elszámolási időszakban elérte vagy meghaladta az 5000 kWh/év mennyiséget, és
b) a felhasználási helyen nincs indirekt mérés kialakítva.
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(3) Az  (1) és (2)  bekezdés hatálya alá nem tartozó igénybejelentő vagy felhasználó jogosult a  Hivatal elnökének 
a  villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak mértékéről szóló rendeletében 
meghatározott díj megfizetése mellett az elosztótól okosmérő felszerelését igényelni.
(4) Az  okosmérőnek és az  okosméréshez kapcsolódó rendszernek biztosítania kell az  adatkommunikációs 
és az  adatfeldolgozó rendszer biztonsági és kiberbiztonságának elérhető legjobb technológiák melletti 
védelmét az  arányosság figyelembevételével, az  interoperabilitást, valamint, hogy a  felhasználó a  felhasználói 
energiagazdálkodás elősegítése érdekében közel valós idejű hozzáférést kapjon a nem hiteles fogyasztási adataihoz.
(5) Az  okosmérő és az  okosméréshez kapcsolódó rendszer minimális működési és műszaki követelményeit 
az  elosztói szabályzat tartalmazza. A  minimális működési és műszaki követelmények meghatározása során 
figyelembe kell venni az intelligens fogyasztásmérő rendszerek bevezetésének előkészítéséről szóló, 2012. március 9-i 
2012/148/EU bizottsági ajánlásban foglaltakat, a  vonatkozó európai szabványokat vagy azt teljesítő egyenértékű 
műszaki megoldásokat, a legjobb gyakorlatokat, valamint az okosmérővel való mérés és a villamosenergia-rendszer 
fejlesztési lehetőségeit.
14/C.  § (1) Az  elosztó és a  villamosenergia-kereskedő a  honlapján, valamint – ha ügyfélszolgálatot működtet – 
ügyfélszolgálatán tájékoztatja a felhasználót az okosmérő és a hozzá kapcsolódó rendszer működéséről, különösen 
az  okosmérő teljes körű funkcióiról, a  felhasználó és az  elosztó általi leolvasás menetéről, az  energiafogyasztás 
figyelemmel kíséréséről, valamint a személyes adatok gyűjtéséről és kezeléséről.
(2) Az  elosztó az  elosztói szabályzatban és a  villamosenergia-kereskedő a  kereskedelmi szabályzatban külön 
fejezetben határozzák meg
a) az okosmérő által kezelt adatokat,
b) az adatkezelés célját és módját, valamint
c) azokat az  előírásokat, amelyek biztosítják a  felhasználó adatainak védelmét és az  adatvédelemre vonatkozó 
jogszabályoknak való megfelelést.
(3) Az  elosztó a  felhasználó kérésére ingyenesen, korlátozástól mentesen és biztonságosan elérhetővé és 
megtekinthetővé teszi a felhasználó és a meghatalmazása alapján eljáró harmadik fél számára
a) az  okosmérőből kinyert hitelesített fogyasztási adatokat, így a  betáplált és a  vételezett villamos energia 
mennyiségére és idejére vonatkozó adatokat,
b) energiahatékonysági programok, keresletoldali válaszintézkedés és további szolgáltatások igénybevételének 
elősegítése érdekében az okosmérőből kinyert nem hitelesített közel valós idejű fogyasztási adatokat.
(4) A  (3)  bekezdés szerinti adatok biztosítása megkülönböztetés-mentesen, átlátható módon, kommunikációs 
interfész alkalmazásával vagy távolról történő hozzáférés biztosításával történik. Az  elosztónak az  adatokat 
olvasható, az összehasonlítást és az értelmezést lehetővé tevő formátumban kell biztosítani. A szolgáltatott adatok 
tájékoztató jellegűek.”

8. §  A Vet. vhr. 16. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[Nem kötelezhető terhelési görbe regisztrálására alkalmas távlehívható fogyasztásmérő készülék felszerelésére az elosztó 
azon, a kisfeszültségű hálózatról ellátott felhasználók tekintetében, akik (amelyek)]
„c) okosmérővel rendelkeznek.”

9. §  A Vet. vhr. 21/A. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Okosmérő alkalmazása esetén a  felhasználó jogosult a villamos energiának a kiegyenlítő energia elszámolási 
mérési időintervallumának megfelelő gyakorisággal történő mérésére és az ezen alapuló elszámolására.
(2b) A Hivatal a villamosenergia-kereskedő VET 45. § (2) bekezdése szerinti kötelezettségének teljesítését ellenőrzi.”

10. §  A Vet. vhr. 51. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a § a következő (7a) és (7b) bekezdéssel 
egészül ki:
„(7) Az engedélyes az üzletszabályzatát – a (7a) bekezdésben foglalt kivétellel – a Hivatal jóváhagyó határozatának 
keltétől számítva legalább évente felülvizsgálja.
(7a) Az  egyetemes szolgáltató üzletszabályzatát a  Hivatal jóváhagyó határozatának közlésétől számítva legalább 
félévente felülvizsgálja.
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(7b) Az üzletszabályzat felülvizsgálatának ki kell terjednie a jogszabályok és a kapcsolódó szabályzatok változására 
és az  engedélyes által alkalmazott működési gyakorlatból eredő változásokra és szerződéses jogviszonyokra. 
Ha a  felülvizsgálat során az  engedélyes megállapítja, hogy a  változás a  jóváhagyott üzletszabályzat tartalmát 
lényegesen érinti, a  módosítást átvezeti, és a  változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, alkalmazni kíván 
üzletszabályzat tervezetét a  (2)  bekezdés szerinti egyeztetést követően haladéktalanul benyújtja a  Hivatalhoz 
jóváhagyásra. Ha a  felülvizsgálat alapján nem indokolt az  üzletszabályzat módosítása, az  engedélyes erről írásbeli 
bejelentést tesz a Hivatalhoz.”

11. §  A Vet. vhr. 99/B. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A megfelelési ellenőr)
„h) az  átviteli rendszerirányító ügyvezető testülete, legfőbb szerve és felügyelőbizottsága valamennyi ülésén 
jogosult részt venni; részvétele pedig kötelező
ha) az  (EU) 2019/943 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározottak szerinti hálózathoz való 
hozzáférés feltételeit tárgyaló ülésen,
hb) az  átviteli hálózat üzemeltetésével, karbantartásával és fejlesztésével összefüggő projektekkel kapcsolatos 
ülésen, ideértve a csatlakozással összefüggő beruházásokkal kapcsolatos ülést is és
hc) a VET 20. § (2) bekezdésében meghatározottak beszerzésével kapcsolatos ülésen;”

12. §  A Vet. vhr. a következő 124. §-sal egészül ki:
„124.  § A  14/B.  § (2)  bekezdése szerinti kötelezettségét az  elosztó a  2023. január 1-jét megelőző elszámolások 
alapján
a) az egy fogyasztásmérő-berendezéssel rendelkező felhasználási hely tekintetében 2023. december 31-ig,
b) a több fogyasztásmérő-berendezéssel rendelkező felhasználási hely tekintetében 2024. december 31-ig
köteles végrehajtani.”

13. §  A Vet. vhr. 130.  § (2)  bekezdés a)  pontja helyébe a  következő rendelkezés lép, valamint a  bekezdés a  következő 
b) ponttal egészül ki:
(E rendelet)
„a) a villamosenergia-ágazati kockázatokra való felkészülésről és a 2005/89/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/941 európai parlamenti és tanácsi rendelet,
b) a villamos energia belső piacáról szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/943 európai parlamenti és tanácsi rendelet,”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

14. § (1) A Vet. vhr. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) A Vet. vhr. 23/a. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) A Vet. vhr. 23/b. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (4) A Vet. vhr. 24. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

15. §  A Vet. vhr.
a) 1.  § (1)  bekezdés 12.  pontjában a  „távlehívható fogyasztásmérő készülékkel” szövegrész helyébe 

a „távlehívható fogyasztásmérő-berendezéssel vagy okosmérővel” szöveg,
b) 14.  § (2)  bekezdésében a  „távlehívható fogyasztásmérő készülékkel” szövegrész helyébe a  „távlehívható 

fogyasztásmérő-berendezéssel vagy okosmérővel” szöveg,
c) 16. § (1) bekezdésében a „készülékkel” szövegrész helyébe a „készülékkel vagy okosmérővel” szöveg,
d) 21/A.  § (2)  bekezdésében a  „Távlehívható fogyasztásmérővel” szövegrész helyébe a  „Távlehívható 

fogyasztásmérő-berendezéssel vagy okosmérővel” szöveg,
e) 2. számú melléklet 10.2. pontjában a „munkavégzésről, a fogyasztásmérő berendezés ellenőrző leolvasásáról 

vagy a  felhasználási helyhez tartozó mérőhelyen történő munkavégzés időpontjáról” szövegrész helyébe 
a  „munkavégzésről, a  fogyasztásmérő-berendezés ellenőrző leolvasása vagy a  felhasználási helyhez 
tartozó mérőhelyen történő munkavégzésnek legfeljebb 4 órás időtartamban megjelölt, tervezett kezdő 
időpontjáról” szöveg,

f ) 2. számú melléklet 10.4. pontjában az „az elosztóval” szövegrész helyébe az „a hálózati engedélyessel” szöveg, 
az „az elosztó” szövegrész helyébe az „a hálózati engedélyes” szöveg,
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g) 4. számú melléklet 4. pontjában és a 9. számú melléklet 4. pontjában az „által” szövegrész helyébe az „által, 
a 18. számú melléklet szerint” szöveg,

h) 17a. számú melléklet 3. pont 3.4. alpontjában a „szerződéstervezet” szövegrész helyébe a „szerződés” szöveg,
i) 21. számú melléklet „A benyújtandó üzletszabályzat formátumára vonatkozó előírások” alcím 5.  pontjában 

a  „két, cégszerű aláírással ellátott példányban papír alapon is be kell nyújtani” szövegrész helyébe  
az „az elektronikus ügyintézés szabályai szerint kell benyújtani” szöveg

lép.

16. §  Hatályát veszti a Vet. vhr.
a) 30. § (1) bekezdés g) pontjában a „nevelésbe vett” szövegrész,
b) 104. § (4) bekezdése,
c) 130. § (1) bekezdés b) pontja.

3. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló  
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

17. §  A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Get. vhr.) 1. § (1) bekezdése a következő 1. és 1a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„1. Adatcsere Bizottság: az  Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (a  továbbiakban: ÜKSZ) szerinti adatcserét érintő 
kérdések operatív koordinálását és kidolgozását végző testület,
1a. Adatcsere-ellenőrzési Testület: az  Adatcsere Bizottság feladatainak és irányelveinek meghatározását végző 
döntéshozó testület,”

18. §  A Get. vhr. 5/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5/B.  § A  szállítási rendszerüzemeltető a  GET 9.  § (4)  bekezdésének megfelelően olyan elektronikus nyilvántartást 
köteles vezetni, amely biztosítja a  rendszeregyensúlyozási tevékenységének végzéséhez kapcsolódó összes adat, 
különösen az e  tevékenységéhez kapcsoló földgáz vásárlási és eladási mennyiségek és árak rögzítését. A szállítási 
rendszerüzemeltető a  gáznapra vonatkozó kiegyensúlyozó földgáz elszámolásához szükséges adatokat a  gáznapi 
allokációt követően az ÜKSZ-ben meghatározottak szerint megküldi az elszámolóház részére.”

19. §  A Get. vhr. a 12. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:
„(A GET 19/B. §-ához)
Adatcsere Bizottság és Adatcsere-ellenőrzési Testület működése
12/A. § (1) Az Adatcsere Bizottságban a földgázelosztói és földgáz-kereskedelmi, valamint az egyetemes szolgáltatói 
engedéllyel rendelkezők vesznek részt delegált képviselők útján.
(2) Az Adatcsere Bizottság feladatait az ÜKSZ tartalmazza.
(3) Az  Adatcsere Bizottság az  Adatcsere-ellenőrzési Testület bevonásával a  földgázelosztó és a  rendszerhasználó 
közötti adatszolgáltatások folyamatát rögzítő adatcsere szabályzatot fogad el, amely az ÜKSZ részét képezi.
(4) Az  Adatcsere Bizottság ügyrendet fogad el, amely az  ÜKSZ része. Az  Adatcsere Bizottság ügyrend szerinti 
tevékenységének felügyeletéért az Adatcsere-ellenőrzési Testület felelős.
(5) Az Adatcsere Bizottság legalább havonta egy alkalommal ülésezik, ülését az elnök hívja össze.
12/B.  § (1) Az  Adatcsere-ellenőrzési Testületben az  azonos típusú engedéllyel rendelkező (2)  bekezdésben 
meghatározott engedélyesek szavazati joggal, a  16. számú melléklet szerinti arányban, delegált képviselőik útján 
vesznek részt. A Hivatal az Adatcsere-ellenőrzési Testületben tanácskozási joggal vesz részt.
(2) Az Adatcsere-ellenőrzési Testületben választott képviselőjük útján a következő engedélyesek vesznek részt:
a) földgázelosztó,
b) földgázkereskedő és
c) egyetemes szolgáltató.
(3) Az  Adatcsere-ellenőrzési Testület feladatait az  ÜKSZ tartalmazza. Az  Adatcsere-ellenőrzési Testület ügyrendet 
dolgoz ki, amely az ÜKSZ része.
(4) Az Adatcsere-ellenőrzési Testület tagjai közül elnököt választ. Az Adatcsere-ellenőrzési Testület ügyrend szerinti 
tevékenységéért az elnök felelős.
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(5) Az  Adatcsere-ellenőrzési Testületet legalább negyedévente egy alkalommal ülésezik, ülését az  elnök vagy 
a Hivatal hívja össze.
(6) Az  Adatcsere-ellenőrzési Testület kidolgozza a  saját tevékenységére, szabályaira, valamint azok módosításaira 
vonatkozó javaslatait és azokat a  szállítási rendszerirányító részére az  ÜKSZ kidolgozása és felülvizsgálata során 
átadja.
(7) Az  Adatcsere-ellenőrzési Testületet a  Hivatal bevonja az  adatcserét érintő javaslatok előkészítésébe, a  Hivatal 
elnöke rendeleteinek egyeztetési folyamataiba.”

20. §  A Get. vhr. 21. és 22. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„21.  § (1) A  földgázkereskedő a  működési engedélye alapján jogosult a  földgáz Magyarország államhatárán 
keresztül történő be- és kiszállítására.
(2) A  kereskedelmi tevékenység végzésének együttes feltétele a  rendszerhasználati szerződés megkötése, 
és a  szállítási rendszerüzemeltetővel rendszerhasználati szerződést kötő rendszerhasználó esetében 
az elszámolóházzal az egyensúlyozási elszámolás tárgyában megkötött szerződés.
22. § Ha a földgázkereskedő a felhasználó megbízása alapján a földgáz-kereskedelmi szerződésben meghatározott 
kapacitáslekötési időszakra a  felhasználó ellátását biztosító rendszerhasználati szerződést, továbbá szállítási 
rendszerüzemeltetővel rendszerhasználati szerződést kötő rendszerhasználó esetében az  egyensúlyozási 
elszámolásra vonatkozó szerződést nem kötötte meg és ebből a  felhasználónak kára keletkezik, e  károk és 
többletköltségek megtérítésére a földgázkereskedő köteles.”

21. §  A Get. vhr. 30. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  megelőző százhúsz hónap (2)  bekezdés szerinti legmagasabb téli fogyasztásait, valamint az  egyetemes 
szolgáltató által a  (2)  bekezdés szerint kötelezően betárolandó földgázkészlet mértékét a  Hivatal minden év  
március 1-jéig a honlapján közzéteszi.”

22. §  A Get. vhr. 37. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  szervezett földgázpiacon forgalmazott termék, ügylettípus vagy kereskedési módszer bevezetésére, 
megváltoztatására, kivezetésére a  szervezett földgázpiaci szabályzat rendelkezései irányadók. Abban az  esetben, 
ha a  forgalmazott termékek között megtalálhatóak a  312/2014/EU bizottsági rendelet 7.  cikke szerinti rövid 
távú szabványtermékek, a  Hivatal a  szervezett földgázpiaci szabályzatot kereskedési platform szabályzatként is 
jóváhagyja.”

23. §  A Get. vhr. 94. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  szállítási rendszerüzemeltető évente köteles az  általa üzemeltetett szállítóvezetékre karbantartási, leállási 
tervet készíteni, amely a  gázszállítási szünettel járó karbantartási, felújítási, fejlesztési munkákat tartalmazza. 
A  szállítási rendszerüzemeltető az  általa üzemeltetett szállítóvezeték karbantartási, leállási tervének elkészítésekor 
a (2) bekezdés szerint bejelentett tervezett karbantartások és leállások időpontját figyelembe veszi.”

24. §  A Get. vhr. 96. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  rendszerhasználó – azon rendszerüzemeltetők részére, amelyek rendszerére az  általa ellátott felhasználók 
csatlakoznak – tájékoztató jelleggel minden évben legkésőbb augusztus 31-ig megadja a  felhasználók várható  
10 éves kapacitásigényét az első 5 évre éves, azt követően 5 éves megosztásban.
(2) A  rendszerüzemeltető évente az  igénybejelentések és a  múltbeli fogyasztási adatok alapján köteles elvégezni 
a  rendszer technikai rendelkezésre állásának számításos ellenőrzését. Az  ellenőrzés során figyelembe kell venni, 
hogy a  védett felhasználók ellátása legalább a  statisztikai valószínűség szerint 20 évenként egyszer előforduló 
legalacsonyabb hőmérsékletig fenntartható legyen. A  hőmérséklet értéket az  (EU) 2017/1938 európai parlamenti 
és tanácsi rendelet 6.  cikk (1)  bekezdése alapján a  védett felhasználókra meghatározott gázellátási előírásoknak 
megfelelően a Hivatal határozza meg.”

25. §  A Get. vhr. 108. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„108. § (1) A szállítási rendszerüzemeltető az egyensúlyozó eszközöket a 312/2014/EU bizottsági rendeletben leírtak 
szerint számolja el a  rendszerhasználók felé. Ennek biztosításához kapcsolódó igazolt költségek elszámolásának 
szabályait az ÜKSZ tartalmazza.
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(2) A  kereskedési platform működtetője köteles a  rendszerhasználó részére biztosítani a  kereskedési platformra 
történő csatlakozás lehetőségét a kereskedési platform szabályzata szerint. A kereskedési platform működtetője és 
az elszámolóház a tagsági jogviszonyra tekintettel a rendszerhasználók felé díjat számíthat fel.”

26. §  A Get. vhr. 111. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„111. § (1) A rendszerhasználó köteles a szállítási rendszerüzemeltető részére a napi szállítási feladatot a nominálás 
és az újranominálás során az ÜKSZ szerint megadni.
(2) A  rendszerhasználó jogosult a  szállítási rendszerüzemeltető számára az  ÜKSZ-ben és a  kereskedési platform 
szabályzatában meghatározott módon a  hidraulikai egyensúlyozáshoz szükséges eszközöket – a  312/2014/EU 
bizottsági rendelet 7. cikkének megfelelő rövid távú szabványterméket – felajánlani a kereskedési platformon.
(3) A  rendszerhasználó gáznapi egyensúlytalanságát teljes mértékben köteles elszámolni a  szállítási 
rendszerüzemeltetővel az elszámolóház közreműködésével. Az elszámolás során ráallokált kiegyensúlyozó földgáz 
vásárlás vagy eladás teljes mennyiségét a rendszerhasználó az elszámolóházzal köteles pénzügyileg rendezni a vele 
kötött szerződés alapján. Az elszámolás során a kiegyensúlyozó földgáz adott gáznapra érvényes kiegyensúlyozási 
díjait kell alkalmazni a  rendszerhasználó egyensúlytalansági pozíciójának megfelelően. A  napi kiegyensúlyozási 
díjak meghatározásának módszerét a  312/2014/EU bizottsági rendelet V. fejezetének megfelelően kell kialakítani 
a szállítási rendszerüzemeltető üzletszabályzatában.
(4) A rendszerhasználó az egyensúlyozási elszámolás tárgyában megkötött szerződése szerinti biztosítékot köteles 
adni az elszámolóháznak annak üzletszabályzata szerint.”

27. §  A Get. vhr. 121. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„121.  § (1) Az  engedélyes az  üzletszabályzatát – a  (2)  bekezdésben foglalt kivétellel – a  Hivatal jóváhagyó 
határozatának keltétől számítva legalább évente felülvizsgálja.
(2) Az egyetemes szolgáltató az üzletszabályzatát a Hivatal jóváhagyó határozatának közlésétől számítva legalább 
félévente felülvizsgálja.
(3) Az  üzletszabályzat felülvizsgálatának ki kell terjednie a  jogszabályok és a  kapcsolódó szabályzatok változására 
és az  engedélyes által alkalmazott működési gyakorlatból eredő változásokra és szerződéses jogviszonyokra. 
Ha a  felülvizsgálat során az  engedélyes megállapítja, hogy a  változás a  jóváhagyott üzletszabályzat tartalmát 
lényegesen érinti, a  módosítást átvezeti, és a  változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, alkalmazni kívánt 
üzletszabályzat tervezetét a  123.  § szerinti egyeztetést követően haladéktalanul benyújtja a  Hivatalhoz 
jóváhagyásra. Ha a  felülvizsgálat alapján nem indokolt az  üzletszabályzat módosítása, az  engedélyes erről írásbeli 
bejelentést tesz a Hivatalhoz.”

28. § (1) A Get. vhr. 9. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
 (2) A Get. vhr. 10. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
 (3) A Get. vhr. 15. számú melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
 (4) A Get. vhr. a 8. melléklet szerinti 16. számú melléklettel egészül ki.

29. §  A Get. vhr.
  1. 1. § (1) bekezdés 11. pontjában az „Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatnak” szövegrész helyébe az „ÜKSZ-nek” 

szöveg,
  2. 7.  § (1)  bekezdés k)  pontjában az „Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (a  továbbiakban: ÜKSZ)” szövegrész 

helyébe az „ÜKSZ” szöveg,
  3. 9.  § (1)  bekezdés e)  pontjában az  „elszámolási feladatainak végrehajtásához” szövegrész helyébe  

az „az elszámoláshoz” szöveg,
  4. 30. § (2) bekezdésében a „fogyasztása legalább 60%-ának megfelelő” szövegrész helyébe a „fogyasztásának 

figyelembevételével a Hivatal által meghatározott mértékű” szöveg,
  5. 83. § (4) bekezdésében és 96. § (4a) bekezdésében a „tervben” szövegrész helyébe a „javaslatban” szöveg,
  6. 94. § (4) bekezdésében a „karbantartásokat” szövegrész helyébe a „munkákat” szöveg,
  7. 94. § (7) bekezdésében a „karbantartás” szövegrész helyébe a „munkák” szöveg,
  8. 96. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az „augusztus” szövegrész helyébe a „december” szöveg,
  9. 96. § (3) bekezdés b) pontjában a „fejlesztési” szövegrész helyébe a „10 éves fejlesztési” szöveg,
10. 96. § (4) bekezdésben a „fejlesztési javaslatnak” szövegrész helyébe a „10 éves fejlesztési javaslatnak” szöveg,
11. 96. § (4b) bekezdésében a „tervnek” szövegrész helyébe a „javaslatnak” szöveg,
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12. 96. § (5) bekezdésében a „tervet” szövegrész helyébe a „javaslatot” szöveg, valamint a „december” szövegrész 
helyébe a „május” szöveg,

13. 96. § (6) bekezdésében a „fejlesztési terv” szövegrész helyébe a „10 éves fejlesztési javaslat” szöveg,
14. 96. § (7) bekezdésében a „hálózatfejlesztési” szövegrész helyébe a „fejlesztési” szöveg,
15. 98/C. § (6) bekezdésében a „hálózatfejlesztési” szövegrészek helyébe a „fejlesztési” szöveg,
16. 110.  § (1)  bekezdésében a  „termékeket” szövegrész helyébe az  „– a  312/2014/EU bizottsági rendelet 

7. cikkének megfelelő – rövid távú szabványtermékeket” szöveg,
17. 126. § (3) bekezdésében a „minőségbiztosítási” szövegrészek helyébe a „műszaki-biztonsági irányítási” szöveg,
18. 168. § (1) bekezdésében a „2004/67/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. október 20-i 

994/2010/EU” szövegrész helyébe a „994/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. október 25-i 
(EU) 2017/1938” szöveg,

19. 1. számú melléklet 6.7. pontjában az „a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó 
műszaki-biztonsági előírásokról szóló miniszteri rendelet” szövegrész helyébe az „a gáz csatlakozóvezetékek, 
a  felhasználói berendezések és a  telephelyi vezetékek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló 
kormányrendelet” szöveg,

20. 1. számú melléklet 10.1. pontjában a „munkavégzésről, a fogyasztásmérő berendezés ellenőrző leolvasásáról 
vagy a  felhasználási helyhez tartozó mérőhelyen történő munkavégzés időpontjáról” szövegrész helyébe 
a  „munkavégzésről, a  fogyasztásmérő-berendezés ellenőrző leolvasása vagy a  felhasználási helyhez 
tartozó mérőhelyen történő munkavégzésnek legfeljebb 4 órás időtartamban megjelölt, tervezett kezdő 
időpontjáról” szöveg,

21. 4. számú melléklet „A benyújtandó üzletszabályzatok formátumára vonatkozó előírások” alcím 5. pontjában 
a  „két, cégszerű aláírással ellátott példányban papír alapon is be kell nyújtani” szövegrész helyébe  
az „az elektronikus ügyintézés szabályai szerint kell benyújtani” szöveg,

22. 5. számú melléklet II. Fejezet A) pont 11. és 13. alpontjában, III. Fejezet 11. pontjában, V. Fejezet 11. pontjában 
és X. Fejezet 9. pontjában a „minőségbiztosítási” szövegrész helyébe a „műszaki-biztonsági irányítási” szöveg,

23. 8a. számú melléklet 3. pont 3.4. alpontjában a „szerződéstervezet” szövegrész helyébe a „szerződés” szöveg
lép.

30. §  Hatályát veszti a Get. vhr.
a) 1. § (1) bekezdés 10. pontja,
b) 43. § (4) bekezdése,
c) 56. § (1) bekezdés g) pontjában a „nevelésbe vett” szövegrész,
d) 159. § (1) és (2) bekezdése, valamint (4)–(8) bekezdése.

4. A villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén 
szükséges intézkedésekről szóló 280/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet módosítása

31. §  A villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a  villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges 
intézkedésekről szóló 280/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 27. §-sal egészül ki:
„27.  § Ez  a  rendelet a  villamosenergia-ágazati kockázatokra való felkészülésről és a  2005/89/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/941 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához 
szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

32. §  Hatályát veszti az R.
a) 22. § (1) bekezdése,
b) 26. § b) pontja.

5. Záró rendelkezések

33. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
 (2) A 15. § a) pontja 2022. január 1-jén lép hatályba.
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34. § (1) Ez a rendelet
a) a villamosenergia-ágazati kockázatokra való felkészülésről és a  2005/89/EK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/941 európai parlamenti és tanácsi rendelet,
b) a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről és a  994/2010/EU rendelet hatályon 

kívül helyezéséről szóló, 2017. október 25-i (EU) 2017/1938 európai parlamenti és tanácsi rendelet,
c) a villamos energia belső piacáról szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/943 európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

 (2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 401/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelethez

A Vet. vhr. 2. számú melléklet 2.8. pontja a következő s) alponttal egészül ki:
(A tájékoztatónak legalább az alábbiakat tartalmaznia kell:)
„s) okosmérő esetén az  okosmérő teljes körű funkciói és interoperabilitás jellemzőit, az  okosmérővel elérhető 
szolgáltatásokat, az okosmérővel való mérés várható előnyeit, közérthető módon megfogalmazva.”

2. melléklet a 401/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelethez

 1. A Vet. vhr. 23/a. számú melléklet „B) AZ IGAZGATÁSI SZERV TÖLTI KI” rész harmadik bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„A fogyasztó / a vele közös háztartásban élő személy
a) a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a  továbbiakban: Szoctv.) 32/B.  §-a 
szerinti időskorúak járadékában részesül,
b) a Szoctv. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult,
c) a Szoctv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott 
települési támogatásban részesül,
d) a Szoctv. 40–44. §-a szerinti ápolási díjban részesül,
e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19. §-a 
szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
f ) a Gyvt. 25. §-a szerinti otthonteremtési támogatásban részesült, a  támogatás megállapításától számított 3 éven 
keresztül,
g) a Gyvt. 54. §-a szerinti nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett 
gyermeket,
h) a  hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának 
biztosításáról szóló törvény alapján a Nemzeti Eszközkezelővel bérleti jogviszonyban áll, vagy
i) a Szoctv. 38–39/C. §-a szerinti gyermekek otthongondozási díjában részesül.”

 2. A Vet. vhr. 23/a. számú melléklet „KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ” rész harmadik bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.)  
Korm. rendelet 30.  § (1)  bekezdése alapján szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a  természetes személyt kell 
tekinteni, aki, vagy akinek háztartásában élő személy:
a) a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a  továbbiakban: Szoctv.) 32/B.  §-a 
szerinti időskorúak járadékában részesül,
b) a Szoctv. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult,
c) a Szoctv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott 
települési támogatásban részesül,
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d) a Szoctv. 40–44. §-a szerinti ápolási díjban részesül,
e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19. §-a 
szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
f ) a Gyvt. 25. §-a szerinti otthonteremtési támogatásban részesült, a  támogatás megállapításától számított 3 éven 
keresztül,
g) a Gyvt. 54. §-a szerinti nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett 
gyermeket,
h) a  hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának 
biztosításáról szóló törvény alapján a Nemzeti Eszközkezelővel bérleti jogviszonyban áll, vagy
i) a Szoctv. 38– 39/C. §-a szerinti gyermekek otthongondozási díjában részesül.”

3. melléklet a 401/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelethez

A Vet. vhr. 23/b. számú melléklet „KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ” rész harmadik bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.)  
Korm. rendelet (a  továbbiakban: Rendelet) 30.  § (1)  bekezdése alapján szociálisan rászoruló fogyasztónak azt 
a természetes személyt kell tekinteni, aki, vagy akinek háztartásában élő személy:
a) a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a  továbbiakban: Szoctv.) 32/B.  §-a 
szerinti időskorúak járadékában részesül,
b) a Szoctv. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult,
c) a Szoctv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott 
települési támogatásban részesül,
d) a Szoctv. 40–44. §-a szerinti ápolási díjban részesül,
e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19. §-a 
szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
f ) a Gyvt. 25. §-a szerinti otthonteremtési támogatásban részesült, a  támogatás megállapításától számított 3 éven 
keresztül,
g) a Gyvt. 54. §-a szerinti nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett 
gyermeket,
h) a  hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának 
biztosításáról szóló törvény alapján a Nemzeti Eszközkezelővel bérleti jogviszonyban áll, vagy
i) a Szoctv. 38–39/C. §-a szerinti gyermekek otthongondozási díjában részesül.”
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4. melléklet a 401/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelethez

 1. A Vet. vhr. 24. számú mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő sor lép:
(A B C D E F

1. [24. számú melléklet a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez]

2. Az Európai Unió felé teljesítendő adatszolgáltatás rendje

3. EU jogszabály címe Jogszabályi hely Adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség Határidő

A jelentéstételért 

felelős 

államigazgatási 

szerv)

4. I. Az Európai 
Parlament  
és a Tanács 
2019/943/EU  
rendelete 
(2019. június 5.) 
a villamos energia 
belső piacáról

63. cikk 
(7) bekezdés

Minden egyes, a 63. cikk (1), (2) és 
(3) bekezdése szerinti mentességhez 
kapcsolódó mentességi kérelem 
egy példányát haladéktalanul el kell 
juttatni az ACER-nek és a Bizottságnak; 
a 63. cikk (1), (2) és (3) bekezdése 
szerinti mentességről szóló határozatot 
a helyzettől függően az érintett 
szabályozó hatóság vagy az ACER 
haladéktalanul megküldi a Bizottságnak 
a határozat szempontjából minden 
egyéb lényeges információval együtt.

amikor kérelem 
érkezik azonnal; 
amikor ilyen 
döntés születik 
azonnal

Hivatal

 2. A Vet. vhr. 24. számú mellékletében foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő sor lép:

(A B C D E F

1. [24. számú melléklet a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez]

2. Az Európai Unió felé teljesítendő adatszolgáltatás rendje

3.
EU jogszabály 

címe
Jogszabályi hely Adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség Határidő

A jelentéstételért 

felelős 

államigazgatási 

szerv)

9. 37. cikk  
(1) bekezdés 
e) pont

Jelentést kell készíteni az ACER-nek és 
a Bizottságnak a szabályozó hatóság 
saját tevékenységéről és feladatainak 
végrehajtásáról. Az ilyen jelentéseknek 
a 37. cikkben felsorolt minden egyes feladat 
tekintetében be kell számolniuk a megtett 
lépésekről és az elért eredményekről.

évente Hivatal

5. melléklet a 401/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelethez

 1.  A  Get. vhr. 9. számú melléklet „B) AZ IGAZGATÁSI SZERV TÖLTI KI” rész harmadik bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„A fogyasztó / a vele közös háztartásban élő személy
a) a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a  továbbiakban: Szoctv.) 32/B.  §-a 
szerinti időskorúak járadékában részesül,
b) a Szoctv. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult,
c) a Szoctv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott 
települési támogatásban részesül,
d) a Szoctv. 40–44. §-a szerinti ápolási díjban részesül,
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e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19. §-a 
szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
f ) a Gyvt. 25. §-a szerinti otthonteremtési támogatásban részesült, a  támogatás megállapításától számított 3 éven 
keresztül,
g) a Gyvt. 54. §-a szerinti nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett 
gyermeket,
h) a  hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának 
biztosításáról szóló törvény alapján a Nemzeti Eszközkezelővel bérleti jogviszonyban áll, vagy
i) a Szoctv. 38–39/C. §-a szerinti gyermekek otthongondozási díjában részesül.”

 2.  A Get. vhr. 9. számú melléklet „KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ” rész harmadik bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.)  
Korm. rendelet 56.  § (1)  bekezdése alapján szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a  természetes személyt kell 
tekinteni, aki vagy akinek háztartásában élő személy:
a) a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a  továbbiakban: Szoctv.) 32/B.  §-a 
szerinti időskorúak járadékában részesül,
b) a Szoctv. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult,
c) a Szoctv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott 
települési támogatásban részesül,
d) a Szoctv. 40–44. §-a szerinti ápolási díjban részesül,
e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19. §-a 
szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
f ) a Gyvt. 25. §-a szerinti otthonteremtési támogatásban részesült, a  támogatás megállapításától számított 3 éven 
keresztül,
g) a Gyvt. 54. §-a szerinti nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett 
gyermeket,
h) a  hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának 
biztosításáról szóló törvény alapján a Nemzeti Eszközkezelővel bérleti jogviszonyban áll, vagy
i) a Szoctv. 38–39/C. §-a szerinti gyermekek otthongondozási díjában részesül.”

6. melléklet a 401/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelethez

A Get. vhr. 10. számú melléklet „KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ” rész harmadik bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.)  
Korm. rendelet (a  továbbiakban: Rendelet) 56.  § (1)  bekezdése alapján szociálisan rászoruló fogyasztónak azt 
a természetes személyt kell tekinteni, aki, vagy akinek háztartásában élő személy:
a) a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a  továbbiakban: Szoctv.) 32/B.  §-a 
szerinti időskorúak járadékában részesül,
b) a Szoctv. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult,
c) a Szoctv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott 
települési támogatásban részesül,
d) a Szoctv. 40–44. §-a szerinti ápolási díjban részesül,
e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19. §-a 
szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
f ) a Gyvt. 25. §-a szerinti otthonteremtési támogatásban részesült, a  támogatás megállapításától számított 3 éven 
keresztül,
g) a Gyvt. 54. §-a szerinti nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett 
gyermeket,
h) a  hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának 
biztosításáról szóló törvény alapján a Nemzeti Eszközkezelővel bérleti jogviszonyban áll, vagy
i) a Szoctv. 38–39/C. §-a szerinti gyermekek otthongondozási díjában részesül.”
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7. melléklet a 401/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelethez
„15. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez

Átadás-átvételi pontok kapacitáslekötési időszakai és a kapacitáslekötési időpontok

Adott gázévre és a  gázéven belüli időszakokra vonatkozó rendszerüzemeltetői kapacitáslekötések időrendi 
táblázata, melyben minden egyes napot gáznapként kell figyelembe venni:

A B C D E

1 Átadás-átvételi pontok (kiadási/betáplálási, valamint be- és kitárolási)*

2

a) felhasználási hely (POD) 
mint elosztói kiadási ponti 
kapacitásra vonatkozó 
lekötések időpontja (elosztói 
informatikai rendszer)

b) gázátadó állomás 
kiadási, termelői 
betáplálási ponti 
kapacitásra vonatkozó 
lekötések időpontja 
(szállítói kapacitáslekötési 
platformon)

c) tárolói 
kapacitásokra 
vonatkozó 
lekötések 
időpontja (tárolói 
informatikai 
platformon)**

3

Gázévre (tárolói 
évre) vonatkozó 
kapacitáslekötési 
időszakok

éves
október első napját megelőző 
21. nap

szeptember első hétfője
március első 
hétfője

4 negyedéves

október első napját megelőző 
21. nap
december első hétfője
március első hétfője
június első hétfője

szeptember második 
hétfője
december első hétfője
március első hétfője
június első hétfője

–

5 havi
tárgyhónap első napját 
megelőző ötödik munkanap

minden naptári hónap 
harmadik hétfője

–

6 gáznapi előző gáznap előző gáznap –

7
gáznapon 
belüli

a gázórát megelőző második 
óra első fél órájában

a gázórát megelőző 
negyedik óra első fél 
órájában

–

Megjegyzés:
 *   Amennyiben a táblázat szerinti időpontok ünnepnapra vagy munkaszüneti napra esnek, akkor a kapacitáslekötési 

igény leadásának legkésőbbi időpontja az azt követő munkanap.
**   A földgáztárolók évesnél rövidebb időtartamú termékeinek lekötési időpontjait a földgáztárolói engedélyes 

üzletszabályzata tartalmazza.”

8. melléklet a 401/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelethez
„16. számú melléklet a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelethez

Az Adatcsere-ellenőrzési Testület összetétele

A B

1. Adatcsere-ellenőrzési Testület tagjai Delegált képviselők száma (fő)

2. Földgázelosztó 3

3. Földgázkereskedő 2

4. Egyetemes szolgáltató 1
”
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A Kormány 402/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelete
egyes légiközlekedési tárgyú kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról

A Kormány 
a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés r) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés w) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés a) pontjában,
az 5. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény a 73. § (3) bekezdés k) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló  
141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R1.) 26/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendeletben a  légiforgalmi szolgálatokra meghatározott 
Biztonságirányítási rendszer a Nemzeti Repülésbiztonsági Programon alapul.”

2. § (1) Az R1. 29. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet)
„c) a  légiforgalmi szolgáltatást/léginavigációs szolgálatokat és más légiforgalmi szolgáltatási hálózati funkciókat és 
azok felügyeletét ellátó szolgáltatókra vonatkozó közös követelmények meghatározásáról, valamint a 482/2008/EK 
rendelet, az 1034/2011/EU, az 1035/2011/EU és az (EU) 2016/1377 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről, 
továbbá a  677/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. március 1-jei (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási 
rendelet IV. melléklet A. alrész 2. szakasz ATS.OR.200. pontjának,”
(a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

 (2) Az R1. 29. §-a a következő d) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„d) a  légiforgalmi adatok és légiforgalmi tájékoztatások minőségével kapcsolatos követelményeknek az  egységes 
európai égbolt keretében történő meghatározásáról szóló, 2010. január 26-i 73/2010/EU bizottsági rendeletnek”
(a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

2. A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 12. §-a a következő c) ponttal egészül ki:
(E rendelet)
„c) 5/B.  §-a a  közös repülési szabályok és a  léginavigációs szolgáltatásokra és eljárásokra vonatkozó működési 
rendelkezések meghatározásáról, valamint az  1035/2011/EU végrehajtási rendelet és az  1265/2007/EK, 
az  1794/2006/EK, a  730/2006/EK, az  1033/2006/EK és a  255/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 
2012.  szeptember 26-i 923/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet Melléklet 3. szakasz 1. Fejezet SERA.3145 
pontjának”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

3. A légiközlekedési kötelező felelősségbiztosításról szóló 39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A légiközlekedési kötelező felelősségbiztosításról szóló 39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet 8.  § (2)  bekezdés 2.  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a kormányrendelet)
„2. a légiforgalmi szolgáltatást/léginavigációs szolgálatokat és más légiforgalmi szolgáltatási hálózati funkciókat és azok 
felügyeletét ellátó szolgáltatókra vonatkozó közös követelmények meghatározásáról, valamint a 482/2008/EK rendelet, 
az  1034/2011/EU, az  1035/2011/EU és az  (EU) 2016/1377 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről, továbbá 
a 677/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. március 1-jei (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet;”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
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4. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 
szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A  közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
382/2016.  (XII.  2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 9.  § (4)  bekezdés 24.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(A légiközlekedési hatóság hatósági feladatai a következők:)
„24. az  egységes európai égbolt létrehozására vonatkozó keret megállapításáról szóló, 2004. március 10-i  
549/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4.  cikke rendelkezésének megfelelően kijelölt nemzeti 
felügyeleti hatóságként gondoskodik az  e  cikkben meghatározott tevékenység ellátása érdekében hatáskörébe 
utalt feladatok végrehajtásáról, ellátja az  (EU) 2019/317 bizottsági végrehajtási rendeletben a  nemzeti felügyeleti 
hatóságra vonatkozóan megállapított feladatokat, továbbá az  (EU) 2015/340 bizottsági rendelet 5.  cikke szerinti 
illetékes hatóságként gondoskodik az (EU) 2015/340 bizottsági rendeletben meghatározott feladatok ellátásáról,”

 (2) Az R2. 9. § (4) bekezdés 56. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A légiközlekedési hatóság hatósági feladatai a következők:)
„56. gondoskodik a teljesítménytervek és teljesítménycélok (EU) 2019/317 bizottsági végrehajtási rendelet 10. cikk 
(6)  bekezdése szerinti módosításáról, a  teljesítményterv tervezetének az  (EU) 2019/317 bizottsági végrehajtási 
rendelet 12. cikke szerinti benyújtásáról, az (EU) 2019/317 bizottsági végrehajtási rendelet 13. cikk (2) bekezdésében, 
14. cikk (3) bekezdésében, 15. cikk (6) bekezdésében a tagállamok részére megállapított feladatok végrehajtásáról, 
a  teljesítménycéloknak az  (EU) 2019/317 bizottsági végrehajtási rendelet 18.  cikk (1)  bekezdése szerinti 
felülvizsgálatáról, az  (EU) 2019/317 bizottsági végrehajtási rendelet 6.  cikkében, 24.  cikk (2) és (3)  bekezdésében, 
valamint 30. cikk (1) bekezdésében meghatározott konzultációk lefolytatásáról, továbbá az (EU) 2019/317 bizottsági 
végrehajtási rendelet 24. cikk (4) bekezdésében, 30. cikk (2) bekezdésében és 38. cikk (1) bekezdés c)–e) pontjában 
foglaltak végrehajtásáról,”

6. § (1) Az R2. 26. § (2) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet)
„l) az  egységes európai égboltra vonatkozó teljesítmény- és díjszámítási rendszer létrehozásáról, valamint 
a  390/2013/EU és a  391/2013/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. február 11-ei 
(EU) 2019/317 bizottsági végrehajtási rendelet,”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

 (2) Az R2. 26. § (2) bekezdés s) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet)
„s) a  légiforgalmi irányítói szakszolgálati engedélyekre és tanúsítványokra vonatkozó formai követelményeknek 
és igazgatási eljárásoknak a  216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő 
meghatározásáról, a  923/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról és a  805/2011/EU bizottsági 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. február 20-i (EU) 2015/340 bizottsági rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

 (3) Az R2. 26. § (3) bekezdése a következő p) és q) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„p) a légiforgalmi szolgáltatást/léginavigációs szolgálatokat és más légiforgalmi szolgáltatási hálózati funkciókat és 
azok felügyeletét ellátó szolgáltatókra vonatkozó közös követelmények meghatározásáról, valamint a 482/2008/EK 
rendelet, az 1034/2011/EU, az 1035/2011/EU és az (EU) 2016/1377 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről, 
továbbá a  677/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. március 1-jei (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási 
rendelet,
q) a légiforgalmi szolgáltatási (ATM) hálózati funkciók végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról 
és a 677/2011/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. január 24-i (EU) 2019/123 bizottsági 
végrehajtási rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)
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 (4) Az R2. 26. § (3) bekezdése a következő r) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„r) a  gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az  ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki 
egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről, a  715/2007/EK és az  595/2009/EK rendelet módosításáról, 
valamint a 2007/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/858 európai parlamenti 
és tanácsi rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

5. A légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló  
532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

7. §  A légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól szóló 532/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R3.) 2. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(A légiközlekedési hatóság)
„k) elvégzi az (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet 8. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatot.”

8. §  Az R3. a III. Fejezetet megelőzően a következő 4/A. alcímmel egészül ki:
„4/A. A repülőtéri repüléstájékoztató szolgálat működésével kapcsolatos kiegészítő eljárási szabályok
5/A. § Ha a légiközlekedési hatóság a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) 
GKM–HM–KvVM együttes rendelet 3/A.  § (2) és (3)  bekezdésében meghatározottak szerint megállapítja, hogy 
a  forgalmi tájékoztató körzetben (a továbbiakban: TIZ légtér) a  repülőtéri repüléstájékoztató szolgálat nyújtására 
kijelölt szervezet folyamatosan
a) 1 hónapig nem nyújt szolgáltatást, és a TIZ légtér nem üzemel, a szervezet tanúsítványát felfüggeszti,
b) 12 hónapig nem nyújt szolgáltatást, és a TIZ légtér nem üzemel, a szervezet tanúsítványát visszavonja,
kivéve, ha ez a szervezet önhibáján kívül történik.”

9. §  Az R3. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  légiközlekedési hatóság az  ATM/ANS-rendszer vagy -rendszerelem felügyeletét az  (EU) 2017/373 bizottsági 
végrehajtási rendeletnek megfelelően látja el.”

10. § (1) Az R3. 172. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet)
„g) a légiforgalmi szolgáltatást/léginavigációs szolgálatokat és más légiforgalmi szolgáltatási hálózati funkciókat és 
azok felügyeletét ellátó szolgáltatókra vonatkozó közös követelmények meghatározásáról, valamint a 482/2008/EK 
rendelet, az 1034/2011/EU, az 1035/2011/EU és az (EU) 2016/1377 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről, 
továbbá a  677/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. március 1-jei (EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási 
rendelet,”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

 (2) Az R3. 172. § (2) bekezdése a következő j) és k) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„j) a  léginavigációs szolgálatoknak az  egységes európai égbolt keretében történő ellátásáról szóló, 
2004. március 10-i 550/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
k) a légiforgalmi szolgáltatási (ATM) hálózati funkciók végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról 
és a 677/2011/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. január 24-i (EU) 2019/123 bizottsági 
végrehajtási rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

6. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.
 (2) A 6. § (4) bekezdése 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.
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12. §  Nem lép hatályba a  közlekedési tárgyú egyes kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról szóló 
245/2020. (V. 28.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése.

13. §  Ez a rendelet
a) a légiforgalmi szolgáltatást/léginavigációs szolgálatokat és más légiforgalmi szolgáltatási hálózati funkciókat 

és azok felügyeletét ellátó szolgáltatókra vonatkozó közös követelmények meghatározásáról, valamint 
a  482/2008/EK rendelet, az  1034/2011/EU, az  1035/2011/EU és az  (EU) 2016/1377 végrehajtási rendelet 
hatályon kívül helyezéséről, továbbá a  677/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. március 1-jei 
(EU) 2017/373 bizottsági végrehajtási rendelet,

b) az  egységes európai égboltra vonatkozó teljesítmény- és díjszámítási rendszer létrehozásáról, valamint 
a 390/2013/EU és a 391/2013/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. február 11-i 
(EU) 2019/317 bizottsági végrehajtási rendelet 

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 403/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelete
a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó 
ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások 
felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet, valamint az idegennyelv-tudást igazoló államilag 
elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-
bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány
a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdés a) és c) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 5. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá 
tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső 
szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001.  évi C.  törvény hatálya alá tartozó ügyekben 
eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a  nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 
33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet] 1. §-a a következő (3a) bekezdéssel 
egészül ki:
„(3a) A  Kormány a  külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóságként a  felnőttképzési 
államigazgatási szervet jelöli ki az  Etv. IV. Fejezetének hatálya alá tartozó hatósági eljárásokban azon szakmák 
esetében, amelyek a  szakmajegyzék bányászat és kohászat, elektronika és elektrotechnika, építőipar, 
épületgépészet, fa- és bútoripar, gépészet, kereskedelem, kreatív, szépészet, turizmus-vendéglátás, valamint 
vegyipar ágazatába tartoznak vagy azokhoz az ágazatokhoz köthetők.”
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2. §  A 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 5/D. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha a  kérelmező a  kérelmét elektronikus ügyintézés igénybevételével nyújtja be, az  (1)  bekezdés b)  pontja 
szerinti hiteles másolatot és hiteles fordítást, az  (1)  bekezdés c)  pontja szerinti okiratot és hiteles fordítást,  
a (3)–(5) bekezdés szerinti okiratokat, a 3. § szerinti okiratokat, valamint az 5/E. § szerinti okiratokat elektronikusan is 
benyújthatja.
(7) Ha a (6) bekezdés alapján elektronikusan benyújtott okiratok hitelessége kétséges, az eljáró hatóság előírja, hogy 
a kérelmező mutassa be a (6) bekezdésben meghatározott okiratok eredeti példányát.”

3. §  A 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (2d) és (2e) bekezdéssel egészül ki:
„(2d) E  rendeletnek a  külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001.  évi C.  törvény hatálya 
alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a  nyilatkozattételi kötelezettség alá eső 
szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet, valamint az  idegennyelv-tudást igazoló 
államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a  külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-
bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet módosításáról 
szóló 403/2020.  (VIII.  17.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr5.) megállapított 1.  § (3a)  bekezdését, 5/D.  § 
(6) és (7) bekezdését, 5/F. § (1) bekezdését, valamint 4. számú mellékletét a Módr5. hatálybalépését követően indult 
eljárásokban kell alkalmazni.
(2e) E rendeletnek a Módr5. által hatályon kívül helyezett 1. § (3) bekezdés b) pontját a Módr5. hatálybalépésekor 
folyamatban lévő ügyekben alkalmazni kell.”

4. §  A 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 4. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. §  Hatályát veszti a 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet
a) 1. § (3) bekezdés b) pontja,
b) 5/F. § (1) bekezdésében az „– az 5/C. § (1) bekezdésétől eltérően –” szövegrész.

2. Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, 
idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 
137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet módosítása

6. §  Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a  külföldön kiállított, idegennyelv-tudást 
igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet] 2. § (4) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A nyelvvizsga lehet:)
„c) formátuma szerint
ca) papíralapú,
cb) számítógépes, amely lebonyolítható akkreditált vizsgahely akkreditált vizsgahelyszínén vagy egyedileg nem 
akkreditált vizsgahelyszínen (a továbbiakban: egyedi vizsgahelyszín).”

7. §  A 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (1e) bekezdéssel egészül ki:
„(1e) Új vizsgalehetőséget kell biztosítani az egyedi vizsgahelyszínen vizsgázó részére, ha a vizsga során a vizsgázó 
és a vizsgaközpont között az informatikai kapcsolat megszakad.”

8. §  A 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 5/A. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ellenőrzést végző személy az ellenőrzés során)
„a) betekinthet a  vizsgaközpont és vizsgahely szakmai működésére vonatkozó, az  ellenőrzés tárgyát képező 
valamennyi írásos, valamint elektronikus dokumentumba és nyilvántartásba,”

9. §  A 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 8. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  vizsgaközpont nyelvvizsgát egyedi vizsgahelyszínen is szervezhet, amennyiben rendelkezik erre vonatkozó 
akkreditációval.
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(5) Egyedi vizsgahelyszínen történő vizsgáztatás akkor akkreditálható, ha
a) a vizsgázó azonosítását megfelelően biztosítják,
b) a vizsgázó és a vizsgaközpont között folyamatos informatikai kapcsolat áll fenn és
c) a  vizsgát olyan módon szervezik meg, amely kizárja, hogy a  vizsgázó más személy segítségét vagy az  adott 
vizsgán igénybe nem vehető segítséget vegyen igénybe.”

10. §  A 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és 
a bekezdés a következő d) ponttal egészül ki:
(Az akkreditáció megújítására irányuló kérelem elbírálása során a Hivatal azt vizsgálja, hogy a vizsgaközpont működése 
megfelelt-e a jogszabályoknak és az Akkreditációs Kézikönyvnek. A kérelem vizsgálata során a Hivatal)
„b) betekinthet a  vizsgaközpont és vizsgahely szakmai működésére vonatkozó, az  ellenőrzés tárgyát képező 
valamennyi írásos, valamint elektronikus dokumentumba és nyilvántartásba,
c) részt vehet a vizsgákon, továbbá
d) kérdéseket tehet fel a vizsgaközpont és a vizsgahely munkatársainak, illetve a vizsgáztatóknak.”

11. §  A 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet 15. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:
„(13) E  rendeletnek a  külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001.  évi C.  törvény hatálya 
alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a  nyilatkozattételi kötelezettség alá eső 
szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet, valamint az  idegennyelv-tudást igazoló 
államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a  külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-
bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 
403/2020.  (VIII.  17.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módkr2.) megállapított 2.  § (4)  bekezdés c)  pontját, 3.  § 
(1) bekezdését, 4. § (1e) bekezdését, 5. § (2a) bekezdés b) pont bd) alpontját, 5/A. § (2) bekezdés a) pontját, 8. § (4) és 
(5) bekezdését, valamint 12. § (2) bekezdés b) és c) pontját a Módkr2. hatálybalépését követően indult eljárásokban 
kell alkalmazni.”

12. §  A 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet
a) 3. § (1) bekezdésében a „típusú” szövegrész helyébe a „típusú, formátumú” szöveg,
b) 3. § (1) bekezdésében a „8. § (3)” szövegrész helyébe a „8. § (3) és (4)” szöveg,
c) 5. § (2a) bekezdés b) pont bd) alpontjában az „írásbeli),” szövegrész helyébe az „írásbeli), formátuma,” szöveg
lép.

3. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
 (2) A 6–12. § 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.
 (3) A 2. § 2021. július 1-jén lép hatályba.

14. §  E rendelet 2. §-a
a) a  szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelvnek, valamint
b) a  szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a  belső piaci információs rendszer 

keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról 
szóló, 2013. november 20-i 2013/55/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 403/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelethez

A 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében foglalt táblázat B:6 mezője helyébe a következő mező lép:

(B

Hatóság kijelölése, 

amely az európai szakmai kártya 

létrehozásáért felelős)

(6. ingatlanközvetítő) Oktatási Hivatal

A Kormány 404/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelete
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 84.  § (1)  bekezdése 
a következő h) és i) ponttal egészül ki:
(A támogató az Áht. 50/A. §-a szerinti biztosíték kikötésétől)
„h) a  kedvezményezett kérelmére, – ha a  kedvezményezett legkésőbb a  támogatási jogviszony létrehozását 
megelőző évben megalapításra került, és szerepel az  Art. 260.  §-a szerint közzétett köztartozásmentes adózói 
adatbázisban, vagy a  köztartozás-mentességét harminc napnál nem régebbi nemleges adóigazolással igazolja – 
a turisztikai fejlesztés megvalósítása érdekében létrejött támogatási jogviszony keretében,
i) a  sportért felelős miniszter által a  sportcélú infrastruktúra-fejlesztések és az  azokhoz kapcsolódó vagyonjogi 
ügyletek, továbbá a sportszakmai feladatellátáshoz kapcsolódó működési célú költségek támogatására létrehozott, 
közfeladat ellátását szolgáló vagy közfeladatot megvalósító kedvezményezettek részére – ha a  kedvezményezett 
legkésőbb a támogatási jogviszony létrehozását megelőző évben megalapításra került, és szerepel az Art. 260. §-a 
szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy a  köztartozás-mentességét harminc napnál nem 
régebbi nemleges adóigazolással igazolja – közfeladat ellátását előmozdító támogatási jogviszony keretében”
(folyósított költségvetési támogatás esetén eltekinthet.)

2. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a következő 186. §-sal 
egészül ki:
„186.  § E  rendeletnek az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 404/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelettel megállapított 84.  § (1)  bekezdés h) és i)  pontját 
a 2020. június 19. és 2020. december 31. között létrejött támogatási jogviszonyokra kell alkalmazni.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 405/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelete
a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 31. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4.  § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) MVP támogatás nyújtható
a) megyei jogú város önkormányzata részére, a  Kormány 1.  §-ban meghatározott, az  adott megyei jogú város 
önkormányzatával kötött együttműködési megállapodások végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló nyilvános 
egyedi kormányhatározatában megfogalmazott és a megyei jogú város egyéb fejlesztési céljaival összhangban lévő 
programelemek megvalósítása érdekében, valamint
b) megyei önkormányzat részére, amely az a) pont szerinti megyei jogú város önkormányzatával azonos megyében 
található
[az a) és b) pont a továbbiakban együtt: kedvezményezett].”

2. §  Az R. a következő 19. §-sal egészül ki:
„19.  § E  rendeletnek a  Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 405/2020. (VIII. 17.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr7.) megállapított rendelkezéseit 
a  Módr7. hatálybalépésekor folyamatban lévő MVP támogatási ügyekben is alkalmazni kell, azzal, hogy a  4.  § 
(1)  bekezdés b)  pontja szerinti megyei önkormányzatnak nyújtott támogatás nem érinti a  megyei jogú város 
önkormányzatainak biztosított támogatási források felhasználását és az  ezzel összefüggő kötelezettségeket és 
jogokat.”

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

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

A Kormány 1535/2020. (VIII. 17.) Korm. határozata
Magyarország kormányzati Európai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Regiszter (EQAR) tagságának 
létesítéséről

A Kormány
 1. a magyar felsőoktatás nemzetköziesítése iránti elkötelezettsége jegyében, az  Európai Felsőoktatási Térség 

minőségbiztosítási keretrendszerének irányításában és jövőbeni fejlesztésében való részvétel biztosítása érdekében 
csatlakozik az  Európai Felsőoktatási Térség felsőoktatási minőségbiztosítási szervezeteinek regiszterét vezető 
Európai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Regiszter [European Quality Assurance Register for Higher Education 
(a továbbiakban: EQAR)] szervezethez;

 2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy
a) Magyarország csatlakozási szándékát jelentse be az EQAR szervezet elnöke felé,

Felelős:  innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:  azonnal

b) gondoskodjon az 1. ponthoz kapcsolódóan a 2020. évtől az EQAR szervezet adott évre vonatkozóan érvényes 
tagdíjszabásának megfelelő összegű, a  hozzá kapcsolódó kincstári díj fedezetének összegével növelt 
többletforrás biztosításáról beépülő jelleggel Magyarország központi költségvetésének XVII. Innovációs és 
Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 67. Felsőoktatási feladatok alcím,  
2. Felsőoktatás speciális feladatai jogcímcsoport javára;
Felelős:  innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:  a felmerülés ütemében

 3. felhatalmazza az  innovációért és technológiáért felelős minisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy 
Magyarországnak az EQAR szervezetben való képviseletét ellássa.

Felelős:  innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:  a csatlakozást követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1536/2020. (VIII. 17.) Korm. határozata
a vízgazdálkodási tárgyú határvízi egyezmények alapján létrehozott közös bizottságokkal kapcsolatos 
kormányzati tevékenységről

 1.  A  Kormány felhatalmazza a  vízgazdálkodásért felelős minisztert, hogy a  külpolitikáért felelős miniszterrel 
egyetértésben – a kormányközi vegyesbizottságok tagjainak és tisztségviselőinek kijelöléséről szóló 2118/2008. (VIII. 27.) 
Korm. határozatban foglaltaktól eltérően –
a) a Magyarország és a Horvát Köztársaság,
b) a Magyarország és az Osztrák Köztársaság,
c) a Magyarország és Románia,
d) a Magyarország és a Szerb Köztársaság,
e) a Magyarország és a Szlovák Köztársaság,
f ) a Magyarország és a Szlovén Köztársaság,
g) a Magyarország és Ukrajna
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közötti nemzetközi vízgazdálkodási tárgyú határvízi egyezmények alapján létrejött állandó vízgazdálkodási 
bizottságokban (a  továbbiakban együtt: határvízi bizottság) a  Kormányt képviselő delegáció vezetőit 
(kormánymeghatalmazottat, elnököt, a  nemzeti tagozat vezetőit) és helyetteseiket (kormánymeghatalmazott-
helyettest, elnökhelyettest, a nemzeti tagozat vezetőhelyettesét) a Kormány nevében kijelölje, illetve felmentse.

 2.  A  határvízi bizottság további magyar tagjait, különösen a  határvízi titkárokat, valamint az  1.  pontban megjelölt 
kétoldalú viszonylatokban a nemzetközi vízgazdálkodási tárgyú határvízi egyezmények végrehajtására létrehozott 
egyéb testületek vezetőit – ideértve az állandó vízgazdálkodási bizottságok mellett működő albizottságok, valamint 
a  szak- és munkacsoportok vezetőit – a  Kormányt a  határvízi bizottságban képviselő delegáció vezetője jelöli ki, 
illetve menti fel.

 3.  A  határvízi bizottság ülésén részt vevő delegáció személyi összetételét a  Kormányt a  határvízi bizottságban 
képviselő delegáció vezetője hagyja jóvá, az  ülés napirendje által érintett más minisztérium képviselőjét szükség 
szerint bevonva.

 4.  A  határvízi bizottság működésével kapcsolatos titkársági feladatokat a  vízgazdálkodásért felelős miniszter által 
vezetett minisztérium látja el.

 5.  A határvízi bizottság üléséről szóló jegyzőkönyvet a Kormány nevében a vízgazdálkodásért felelős miniszter hagyja 
jóvá, és annak tartalmáról az ülés napirendje által érintett más minisztériumot tájékoztatja.

 6.  A  külpolitikáért felelős miniszter az  1.  pont szerinti kinevezésekről, illetve felmentésekről az  érintett határvízi 
bizottságot létrehozó nemzetközi vízügyi egyezményben részes másik felet diplomáciai jegyzék útján tájékoztatja.

 7.  A vízgazdálkodásért felelős miniszter az 1. pont szerinti kijelölésről, illetve felmentésről a kijelölt, illetve felmentett 
személy részére igazoló okiratot állít ki.

 8.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 9.  Hatályát veszti az egyes kétoldalú határvízi egyezmények alapján működő közös bizottságok tagjainak kijelöléséről 

szóló 2174/2007. (IX. 27.) Korm. határozat.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1537/2020. (VIII. 17.) Korm. határozata
Magyarország Kisinyovi Nagykövetségén mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomata álláshely 
létesítéséről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  Magyarország és a  Moldovai Köztársaság külpolitikai és külgazdasági kapcsolatainak 

elmélyítésével összefüggésben felmerült mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomáciai feladatok ellátása, 
az  agrár- és élelmiszerpiaci, környezettechnológiai üzleti és oktatási, tudományos együttműködések fejlesztése és 
megerősítése érdekében Kisinyovban egy fő mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomata kerüljön kihelyezésre;

 2. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy – az agrárminiszter bevonásával – a külképviseletekről és a tartós 
külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 36. § (2) bekezdése alapján Magyarország Kisinyovi Nagykövetségén 
2020. október 1. napjától egy fő mezőgazdasági és környezetügyi szakdiplomata álláshelyet létesítsen;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter 
agrárminiszter

Határidő: 2020. szeptember 30.
 3. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  1. és 2.  pontban meghatározott célkitűzés megvalósítása 

érdekében a szükséges forrás rendelkezésre állásáról intézkedjen;
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal
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 4. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert a  2.  pontban meghatározott mezőgazdasági és környezetügyi 
szakdiplomata álláshely létesítésével kapcsolatos beszerzések lefolytatására azzal, hogy a beszerzések mentesülnek 
a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) 
Korm. határozatban elrendelt beszerzési tilalom alól.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1538/2020. (VIII. 17.) Korm. határozata
a Magyar Falu Program 2020. évi végrehajtásához kapcsolódó kincstári lebonyolítói díj biztosítása 
érdekében szükséges előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány a Magyar Falu Program 2020. évi végrehajtásáról szóló 1043/2020. (II. 17.) Korm. határozat 3. pontjában, 
valamint a  Magyar Falu Program 2020. évi végrehajtásához szükséges többletforrás biztosításáról szóló  
1401/2020. (VII. 15.) Korm. határozat 1. pont c) alpontjában foglaltak végrehajtása érdekében, az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a  Magyar Falu Program  
2020. évi végrehajtásához kapcsolódóan – a  Magyar Államkincstár lebonyolító szervi feladatellátásához – 
szükséges kincstári lebonyolítói díj biztosítása érdekében 1 337 760 620 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, 41. Magyar Falu 
Program jogcímcsoport, 2. Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása jogcím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet  
XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 8. Magyar Államkincstár cím javára, az 1. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1538/2020. (VIII. 17.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XV. Pénzügyminisztérium

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

41 Magyar Falu Program
378517 2 Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -1 337 760 620
XV. Pénzügyminisztérium

237287 8 Magyar Államkincstár
K1 Személyi juttatások 586 369 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 90 887 500
K3 Dologi kiadások 315 818 120
K6 Beruházások 344 686 000

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

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

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat (+/-) évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

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

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

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat (+/-) évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

41 Magyar Falu Program
378517 2 -1 337 760 620

XV. Pénzügyminisztérium
237287 Magyar Államkincstár 1 337 760 620

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a)   a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos
egyéb: azonnal 1 337 760 620 1 337 760 620

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár  1 példány

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2020.

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

K I A D Á S O K 
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A Kormány 1539/2020. (VIII. 17.) Korm. határozata
az Árpád-ház Program részét képező, „Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakasza 
egyes projektelemeinek lezárásáról

A Kormány
 1. egyetért az Árpád-ház Program részét képező

a) az Árpád-ház Program (2013–2038) átfogó szakmai programtervéről és megvalósításának egyes kérdéseiről 
szóló 1315/2016. (VII. 1.) Korm. határozat 6.  pontja szerinti Ideiglenes Bazilikatörténeti Kiállítótér és 
Látogatóközpont kivitelezési munkálatainak, valamint

b) „Az ország bölcsője” kiemelt székesfehérvári alprogram első szakaszának megvalósításáról és a  második 
szakasz egyes fejlesztési elemeinek bemutatásáról szóló 1469/2017. (VII. 25.) Korm. határozat 2.  pont 
a) alpontja szerinti Aranybulla-emlékmű és környezetének méltó helyreállításának

megvalósításával;
 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az  1.  pont a)  alpontja szerinti kivitelezési feladatok ellátásához 

1  500  750  000  forint rendelkezésre állásáról 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, 43. Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok jogcímcsoporton;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a felmerülés ütemében

 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az  1.  pont b)  alpontja szerinti feladatok ellátásához 
650  325  000  forint rendelkezésre állásáról a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 43. Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok jogcímcsoporton.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1540/2020. (VIII. 17.) Korm. határozata
a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. egyes feladataival kapcsolatos kérdések 
rendezéséről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

(a továbbiakban: MANK) által működtetett Cseh Tamás Archívumot (a továbbiakban: Archívum) 2020. szeptember 1. 
napjától kezdődően a Petőfi Irodalmi Múzeum (a továbbiakban: PIM) működtesse;

 2. az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (2)  bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva – az  1.  pontban foglaltak megvalósítása érdekében – elrendeli 64  000  000 forint egyszeri 
átcsoportosítását a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: 
2021.  évi Kvtv.) I.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
28. Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása alcím terhére, a 2021. évi Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 9. Petőfi Irodalmi Múzeum cím javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során, 2021. január 31.
 3. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon – az  Archívum működtetése érdekében  – 

a  2022.  évtől évi 64  000  000 forint rendelkezésre állásáról a  központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezetében;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 2022. évtől az adott évi központi költségvetés tervezése során
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 4. egyetért azzal, hogy az  Oláh János szerkesztői ösztöndíjat 2020. szeptember 1. napjától kezdődően a  PIM 
bonyolítsa le;

 5. az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a  4.  pontban foglaltak megvalósítása 
érdekében – elrendeli
a) 9  240  000 forint egyszeri átcsoportosítását a  Magyarország 2020.  évi központi költségvetéséről szóló 

2019.  évi LXXI.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 28. Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása alcím 
terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 9. Petőfi Irodalmi Múzeum cím 
javára, a 2. melléklet szerint,

b) 27  720  000 forint egyszeri átcsoportosítását a  2021.  évi Kvtv. 1.  melléklet, XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 28. Gazdasági társaságok által ellátott 
feladatok támogatása alcím terhére, a  2021.  évi Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezet, 9. Petőfi Irodalmi Múzeum cím javára, a 3. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter 

emberi erőforrások minisztere
Határidő: az a) alpont tekintetében 2020. szeptember 30. 

a b) alpont tekintetében a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során, 2021. január 31.
 6. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a  4.  pontban foglaltak megvalósítása érdekében 

a  2022.  évtől évi 27  720  000 forint rendelkezésére állásáról a  központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezetében;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 2022. évtől az adott évi központi költségvetés tervezése során

 7. egyetért azzal, hogy a  MANK – kulturális ösztöndíjrendszerének működtetése érdekében – a  2021.  évtől 
az  egyes irodalmi ösztöndíjak finanszírozásáról szóló 1249/2020. (V. 21.) Korm. határozat 4.  pontjától eltérően évi 
121 180 000 forint támogatásban részesüljön;

 8. egyetért azzal, hogy az  intézmények elhelyezésével összefüggő további intézkedésekről, valamint az  azzal 
összefüggő fejlesztések megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1394/2019. (VI. 28.) 
Korm. határozat (a  továbbiakban: Korm. határozat) 7.  pontjában meghatározott céltól eltérően a  Korm. határozat 
7.  pontjában biztosított forrás fel nem használt részét a  MANK alkotóházra alkalmas ingatlan vásárlására vagy 
meglévő alkotóház felújítására fordítsa;

 9. egyetért a  MANK tulajdonában lévő, a  Balatonfüred 634/1 helyrajzi számú, természetben 8230 Balatonfüred, 
Petőfi Sándor utca 28. szám alatt található ingatlan tulajdonjogának a Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság részére történő ingyenes átadásával;

 10. visszavonja
a) a Magyar Nemzeti Levéltár Cseh Tamás Archívumának a  Magyar Alkotóművészeti Közhasznú 

Nonprofit  Kft. részére történő átadásáról, és az  azzal összefüggő intézkedésekről szóló 1839/2015. (XI. 24.) 
Korm. határozatot és

b) a Korm. határozat 6. pontját.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1540/2020. (VIII. 17.) Korm. határozathoz
1. melléklet az        /2020. (       ) Korm. határozathoz

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- K I A D Á S O K 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
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
264178 28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása 

K5 Egyéb működési célú kiadások -64 000 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
038401 9 Petőfi Irodalmi Múzeum

K1 Személyi juttatások 42 000 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 510 000
K3 Dologi kiadások 15 490 000

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

 forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása

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

 forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S 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
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

038401 9 Petőfi Irodalmi Múzeum 64 000 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) -  időszakra

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

Magyar Államkincstár egyéb: 2021.01.31

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

64 000 000

I.n.év

64 000 0001 példány

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítás jogcíme A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat 

száma

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat 

száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2021.

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat 

száma
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2. melléklet az 1540/2020. (VIII. 17.) Korm. határozathoz

2. melléklet az        /2020. (       ) Korm. határozathoz
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- K I A D Á S O K 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
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
264178 28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása 

K5 Egyéb működési célú kiadások -9 240 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
038401 9 Petőfi Irodalmi Múzeum

K1 Személyi juttatások 8 000 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 240 000

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

 forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása

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

 forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S 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
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

038401 9 Petőfi Irodalmi Múzeum 9 240 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) -  időszakra

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

Magyar Államkincstár egyéb: 2020.09.30 9 240 000

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2020.

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat 

száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítás jogcíme A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat 

száma

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat 

száma

I.n.év

9 240 0001 példány

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
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3. melléklet az 1540/2020. (VIII. 17.) Korm. határozathoz
3. melléklet az        /2020. (       ) Korm. határozathoz

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- K I A D Á S O K 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
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
264178 28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása 

K5 Egyéb működési célú kiadások -27 720 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
038401 9 Petőfi Irodalmi Múzeum

K1 Személyi juttatások 24 000 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 720 000

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

 forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása

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

 forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S 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
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

038401 9 Petőfi Irodalmi Múzeum 27 720 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) -  időszakra

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

Magyar Államkincstár egyéb: 2021.01.31

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

27 720 000

I.n.év

27 720 0001 példány

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítás jogcíme A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat 

száma

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat 

száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2021.

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/ 
határozat 

száma
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A Kormány 1541/2020. (VIII. 17.) Korm. határozata
a Makovecz Imre-életmű gondozásának folytatása érdekében szükséges egyes további intézkedésekről, 
valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

 1. A Kormány
a) a Makovecz Imre-életmű gondozásának folytatásáról és az  ezzel összefüggő egyes kormányhatározatok 

módosításáról szóló 1648/2018. (XII. 6.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 2.  pont a) és 
b)  alpontjában foglalt és teljesített feladatokra figyelemmel egyetért azzal, hogy a  Korm. határozat 1.  pont 
b) alpontjától eltérően Makovecz Imre életműve gondozásának folytatása a 2021–2026. évek között történjen 
meg;

b) felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy intézkedjen a  verőcei millenniumi harangsor felújítása 
céljából, a  támogatási jogviszony létrehozása érdekében 5 000 000 forint egyszeri átcsoportosításáról 
a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: 
Kvtv.) 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
50.  Kulturális szakmai feladatok támogatása jogcímcsoport, 10. Makovecz Imre Alap jogcím terhére, 
a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
13. Művészeti tevékenységek jogcímcsoport, 4. Művészeti tevékenységek és egyéb szakmai feladatok 
támogatása jogcím javára, a 2. melléklet szerint;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a felmerülés ütemében

c) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a verőcei millenniumi harangsor felújítása érdekében kössön 
támogatási szerződést a Kós Károly Alapítvánnyal a b) alpont szerinti forrás terhére.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a b) alpont szerinti átcsoportosítást követő 60 napon belül

 2. A Makovecz Imre-életmű gondozásának folytatásával összefüggő további intézkedésekről szóló 1815/2019. (XII. 30.) 
Korm. határozat 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

 3. A Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozat 3.  pontjában a „kiállítás 
támogatására: 2021. november 30.” szövegrész helyébe a  „kiállítás támogatására: 2022. december 31.” szöveg, 
a  „kiadvány megjelentetésére: 2021. november 30.” szövegrész helyébe a  „kiadvány megjelentetésére: 
2022. december 31.” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1541/2020. (VIII. 17.) Korm. határozathoz
„1. melléklet az 1815/2019. (XII. 30.) Korm. határozathoz

Település Projekt Támogatott

Összeg (Ft) 

(a 2016–2019. évi 

forrás terhére)

Összeg (Ft)

(a 2020. évi forrás 

terhére)

Összeg (Ft)  

(a 2021. évi forrás 

terhére)

Bagod Faluház felújítása Önkormányzat 40 000 000

Bak
„Integrált Közösségi 

Szolgáltató Tér – Faluház” 
felújítása, korszerűsítése

Önkormányzat 97 000 000

Budapest

Rákoskert, 
„Mennybemenetel” 

Ökomenikus templom 
építése

Rákoskerti Templom 
Alapítvány és 

Rákoscsabai Református 
Egyházközség

920 000 000

Budapest
Pesterzsébeti Református 

Templom építése

Budapest, Pesterzsébet, 
Szabótelepi Református 

Egyházközség
400 000 000 150 000 000 30 000 000
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Budapest
Díszlet Bartók Béla három 

színpadi művéhez
Magyar Állami Operaház 1 000 000 65 000 000

Csíkszereda
Kápolna építése  
a Tolvajos tetőre

Csíksomlyó 
Közbirtokosság

50 000 000

Dobogókő
„Zsindelyes Vendégház” 

(síház) felújítása és 
bővítése

Dobogókőért Közhasznú 
Alapítvány

80 000 000 170 000 000

Jászkísér
Művelődési ház  

felújítása és bővítése
Önkormányzat 190 000 000 25 000 000

Kakasd „Faluház/Tájház” felújítása Önkormányzat 406 000 000

Kaposvár Harangház építése Önkormányzat 100 000 000 270 000 000

Kolozsvár
Református templom 

bővítés, befejezés
Erdélyi Református 

Egyházkerület
90 000 000

Makó

„Hagymaház” felújítás és 
kapcsolódó beruházások  

(Páger Mozi és 
Rendezvényház 
rekonstrukciója)

Önkormányzat 730 000 000

Makó

József Attila Városi 
Könyvtár bontása/ 

építése és környezetének 
rehabilitációja

Önkormányzat 2 660 000 000

Mártély
Boldogasszony házacska 

építése
Önkormányzat 47 000 000

Mátészalka Képes Kávéház építése Önkormányzat 200 000 000 40 000 000

Mogyoród
Szent László Kápolna 

felújítása
Önkormányzat 70 000 000

Neszmély
Launai Miklós Református 

Iskola felújítása

Önkormányzat/
Dunántúli Református 

Egyházkerület
274 000 000

Paks
Római katolikus templom 

felújítása
Római Katolikus Egyház 150 000 000

Sárospatak
Művelődési Ház és 
Könyvtár felújítása

Sárospataki Művelődési 
Ház és Könyvtár

2 050 000 000 105 000 000

Sárospatak
Árpád Vezér Gimnázium 
és Kollégium felújítása és 

bővítése (I. és II. ütem)
Önkormányzat 400 000 000 455 000 000

Sárospatak Ivókutak rekonstrukciója Önkormányzat 10 000 000

Siófok
Evangélikus templom 

felújítása
Siófoki Evangélikus 

Egyházközség
98 000 000 5 000 000

Solymár Waldorf óvoda felújítása
Szabad Waldorf 

Nevelésért Alapítvány
5 300 000 24 700 000 

Százhalombatta
Római katolikus templom 

felújítása és bővítése
Római Katolikus Egyház 215 000 000

Szeged-Szőreg Kápolna építése
Római Katolikus Egyház/ 

Szeged-Csanádi 
Egyházmegye

115 000 000 60 000 000

Szigetvár
Vigadó épületének 

felújítása, funkcióbővítés
Önkormányzat 300 000 000 150 000 000



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 191. szám 6035

Temesvár
„Új Ezredév” Református 

Központ építésének 
befejezése

Temesvári Református 
Egyházközség

400 000 000 404 000 000 400 000 000

Visegrád
Magyar László 

tornacsarnok felújítása, 
korszerűsítése

Önkormányzat 413 000 000 70 000 000

Zalaegerszeg
Boldogasszony kápolna 
építése a Gébárti tónál

Önkormányzat 100 000 000

Zalaszentlászló
Faluház és szállásépület 

felújítása, óvodával 
bővítése

Önkormányzat 480 000 000

Összesen 10 921 300 000 1 193 700 000 1 400 000 000
”
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2. melléklet az 1541/2020. (VIII. 17.) Korm. határozathoz

XX.Emberi Erőforrások Minisztériuma

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

csop. szám szám csop. név évre
szám név áthúzódó

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
13 Művészeti tevékenységek

271489 4

Művészeti 
tevékenységek 
és egyéb 
fejezeti 
feladatok 
támogatása

K6 Beruházások 5 000 000
50 Kulturális szakmai feladatok támogatása

358973 10 Makovecz Imre Alap
K6 Beruházások -5 000 000

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

forintban

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

csop. szám szám csop. név évre
szám név áthúzódó

hatása

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

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

csop. szám szám csop. név évre
szám név áthúzódó

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
13 Művészeti tevékenységek

271489 4

Művészeti 
tevékenységek 
és egyéb 
fejezeti 
feladatok 
támogatása 5 000 000

50 Kulturális szakmai feladatok támogatása
358973 10 Makovecz Imre Alap -5 000 000

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

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

Magyar Államkincstár egyéb:

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

1 példány azonnal
5 000 000

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki I.n.év

5 000 000

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítás jogcíme A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/
határozat 

száma

Kiemelt előirányzat
neve

T Á M O G A T Á S

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítás jogcíme A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/
határozat 

száma

Kiemelt előirányzat
neve

B E V É T E L

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2020.

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K A módosítás jogcíme A módosítást 
elrendelő 

jogszabály/
határozat 

száma

Kiemelt előirányzat
neve
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A Kormány 1542/2020. (VIII. 17.) Korm. határozata
az egykori szlovák ajkú evangélikus gyülekezet templomának megvásárlásával kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány
 1. a Magyarországon élő nemzetiségek felkarolásában, anyagi támogatásában, széles körű jogainak erősítésében 

és az  anyanyelven való megnyilvánulás színtereinek kiépítésében való szerepvállalása fokozásaként egyetért 
az egykori szlovák ajkú evangélikus gyülekezet 1081 Budapest, Rákóczi út 57. szám, 34637/0/A/107 helyrajzi szám 
alatt található templomának a  hozzá tartozó földterülettel (a  továbbiakban: Ingatlan) együtt az  Országos Szlovák 
Önkormányzat által történő megvásárlásával;

 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  miniszterelnök általános helyettesének bevonásával – az  1.  pontban 
meghatározott célok megvalósítása érdekében gondoskodjon a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 
szóló 2019. évi LXXI. törvény 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
1. Célelőirányzatok alcím, 31. Nemzetiségi célú költségvetési támogatások jogcímcsoport, 4. Nemzetiségi 
intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre jogcím javára 765 811 715 forint biztosításáról, 
azzal, hogy amennyiben a vételár ennél alacsonyabb összegben kerül meghatározásra, úgy a vételár különbözetet 
az Ingatlan átalakításának tervezésére, illetve felújítására kell fordítani;

Felelős: pénzügyminiszter 
a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: 2020. október 31.
 3. felhívja a  miniszterelnök általános helyettesét, hogy az  1.  pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében 

765 429 000 forint összegben adjon ki támogatói okiratot az Országos Szlovák Önkormányzat részére azzal, hogy 
a  kiadásra kerülő támogatói okiratnak tartalmaznia kell, hogy az  Országos Szlovák Önkormányzat megszűnése 
esetén a vagyonelem tulajdonjoga ingyenesen átszáll a magyar államra;

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: a 2. pontban foglalt forrás rendelkezésre állását követő 30 napon belül

 4. felhívja a  miniszterelnök általános helyettesét, hogy a  megvásárlást követően az  Országos Szlovák Önkormányzat 
bevonásával a  Kormány részére készítsen előterjesztést az  Ingatlannal kapcsolatos felújítás ütemtervéről és 
a kivitelezés költségeiről.

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: 2020. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1543/2020. (VIII. 17.) Korm. határozata
a Külügyi és Külgazdasági Intézet és a Magyar Diplomáciai Akadémia épület felújítás előkészítésével 
kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány
 1. Magyarország külpolitikai és diplomáciai érdekeinek érvényesítése érdekében támogatja, hogy a  Külügyi és 

Külgazdasági Intézet számos nemzetközi szerveződés, hálózat, szakmai együttműködés tagja és résztvevője legyen, 
az intézet kezdeményező szerepben lépjen fel a külföldi konferenciák, kerekasztal-beszélgetések társszervezésében, 
előadók biztosításában, illetve aktívan vegyen részt a nemzetközi tanácsadó hálózatok munkájában;

 2. támogatja a Magyar Diplomáciai Akadémia azon törekvéseit, amelyek célja, hogy nemzetközi szinten versenyképes 
képzést nyújtson külgazdasági és külügyi területen, megteremtve a hosszú távú külpolitikai-diplomáciai utánpótlás-
nevelés struktúráját;

 3. az 1. és 2.  pont szerinti tevékenységek támogatása érdekében egyetért a  Magyar Állam tulajdonában álló, 
az  ingatlannyilvántartás szerinti Budapest belterület 5320/2 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 
az 1016 Budapest, Bérc utca 13–15. szám alatt található ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) teljes körű felújításának 
(a továbbiakban: Beruházás) előkészítésével, és jóváhagyja a Beruházás koncepcióját;
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 4. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert 
jelöli ki, a külgazdasági és külügyminiszter bevonásával;

 5. a Beruházás előkészítésére és megvalósítására a Beruházási Ügynökséget jelöli ki;
 6. egyetért azzal, hogy a  felújítást követően az  Ingatlan vagyonkezelője, használója és üzemeltetője továbbra is 

a külgazdasági és külügyminiszter legyen;
 7. a Beruházásnak az  állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 4.  § c), e), f ), l), 

n), o) és p)  pontja szerinti előkészítési fázisai 2021. február 28. napjáig történő teljesítése érdekében a  Beruházási 
Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1.  pontja 
szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a  Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét 
125 095 000 forintban határozza meg;

 8. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy gondoskodjon a  2021.  évben 38  695  000  forint forrás 
átcsoportosításáról a  Magyarország 2021.  évi központi költségvetéséről szóló 2020.  évi XC.  törvény 1.  melléklet 
XLVII.  Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 3. Gazdaságvédelmi Alap – Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások 
cím, 1. Egyedi magasépítési beruházások alcímen belül létrehozandó előirányzat javára;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében

 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 Kormány 1544/2020. (VIII. 17.) Korm. határozata
állami tulajdonban álló épület bontása érdekében szükséges további intézkedésekről

A Kormány
 1.  felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 

Zártkörűen működő Részvénytársaság útján, a  KIVING Ingatlangazdálkodó és Beruházásszervező Korlátolt 
Felelősségű Társaság bevonásával tegye meg a  Magyar Állam tulajdonában álló Budapest XI. kerület, belterület 
2631 helyrajzi számú, természetben az 1118 Budapest, Homonna utca 1–7. és Harasztos út 2–8. szám alatt található, 
„kivett kollégium” megnevezésű ingatlan bontásához szükséges további intézkedéseket;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: a 2. pont szerinti források rendelkezésre állását követően folyamatosan

 2.  felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon
a) az 1.  pont szerinti bontáshoz 2020-ban szükséges 165 694 584 forint forrás rendelkezésre állásáról 

a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XLIII. Az állami 
vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. Az  MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos 
bevételek és kiadások cím, 2. Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások alcím, 1. Ingatlanokkal 
és ingóságokkal kapcsolatos kiadások jogcímcsoport, 1. Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai 
jogcím javára;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal
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b) a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter kezdeményezése alapján az  1.  pont szerinti 
bontáshoz szükséges 537 713 615 forint forrás rendelkezésre állásáról a  Magyarország 2021. évi központi 
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és 
kiadások fejezetben.
Felelős: pénzügyminiszter 

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1545/2020. (VIII. 17.) Korm. határozata
az egyes állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló  
1357/2013. (VI. 24.) Korm. határozatban meghatározott hasznosítási cél módosításáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy az  egyes állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról 

szóló 1357/2013. (VI. 24.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 1. melléklet szerinti táblázat 6. sorában 
foglaltaktól eltérően Bátaszék Város Önkormányzata az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Bátaszék belterület 
773  helyrajzi számú ingatlant kulturális szolgáltatás, a  kulturális örökség helyi védelme, a  helyi közművelődési 
tevékenység keretében székely hagyományok ápolása, megőrzése érdekében Székely Ház kialakítása céljára 
használja;

 2. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zártkörűen működő Részvénytársaság útján gondoskodjon a Korm. határozat 1. pont b) alpontja szerinti szerződés 
1. pont szerinti módosításáról.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



6040 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 191. szám 

A Kormány 1546/2020. (VIII. 17.) Korm. határozata
a KEHOP-2.1.3-15-2017-00081 azonosító számú („Nagykapornak vízbázisról ellátott települések 
ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint 
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

 1.  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
a) egyetért a  KEHOP-2.1.3-15-2017-00081 azonosító számú, „Nagykapornak vízbázisról ellátott települések 

ivóvízminőség-javítása és vízellátásának fejlesztése” című projekt (a  továbbiakban: projekt) támogatásának 
növelésével az 1. melléklet szerint,

b) 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 a projekt 
keretemelése és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 5. §-a ne kerüljön alkalmazásra,

c) egyetért a projekt
ca) a)  alpont szerinti többlettámogatásának a  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 

(a továbbiakban: KEHOP) 2. prioritása rendelkezésre álló kerete,
cb) az 1. mellékletében foglalt táblázat N:4 és O:4 mezőjében meghatározott összegnek a Magyarország 

központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Uniós fejlesztések fejezet terhére 
történő finanszírozásával,

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

 2.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3.  A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. 

(II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
a) D:199 mezőjében a „0,16 ” szövegrész helyébe a „0,24” szöveg,
b) E:199 mezőjében a „0,03” szövegrész helyébe a „0,04” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1546/2020. (VIII. 17.) Korm. határozathoz 1. melléklet az …/2020. (…) Korm. határozathoz 
 

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

1. 

Projekt 
azonosító 

száma 

Projekt meg-
nevezése 

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 KEHOP 
keretében 

finanszírozandó 
támogatásának 

összege 
(forint) 

Projekt részére a Magyarország 
központi költségvetéséről szóló 

törvényben meghatározott Uniós 
fejlesztések fejezet Környezeti és 

Energiahatékonysági Operatív Program 
(a továbbiakban: KEHOP előirányzat) 

hazai társfinanszírozáson felüli 
felhasználásával biztosítandó forrás 

Projekt 
támogatási 
intenzitása 

(%) 

Projekt 
KEHOP 

keretében 
finanszírozandó 
támogatásának 

összege 
(forint) 

Projekt részére az KEHOP 
előirányzat hazai 

társfinanszírozáson felüli 
felhasználásával biztosítandó 

forrás 

Projekt 
támogatási 
intenzitása 

(%) 

Projekt KEHOP 
keretében 

finanszírozandó 
támogatásának 

összege 
(forint) 

Projekt részére az KEHOP 
előirányzat hazai 

társfinanszírozáson felüli 
felhasználásával biztosítandó 

forrás 

3. 

Megtérülő 
projektköltségre 

jutó központi 
költségvetési 
forrás összege 

(forint) 

Projekt le nem 
vonható, az 

Európai Unió (a 
továbbiakban: 

EU) felé el nem 
számolható 

általános forgalmi 
adó 

(a továbbiakban: 
ÁFA) összege 

(forint) 

Megtérülő 
projektköltségre 

jutó központi 
költségvetési 
forrás összege 

(forint) 

Projekt le 
nem vonható, 
az EU felé el 

nem 
számolható 

ÁFA összege 
(forint) 

Megtérülő 
projektköltségre 

jutó központi 
költségvetési 
forrás összege 

(forint) 

Projekt le 
nem vonható, 
az EU felé el 

nem 
számolható 

ÁFA összege 
(forint) 

4. 

KEHOP-
2.1.3-15-

2017-
00081 

Nagykapornak 
vízbázisról 

ellátott 
települések 

ivóvízminőség-
javítása és 

vízellátásának 
fejlesztése 

Nagykapornak 
Község 

Önkormányzata, 
Bezeréd Község 
Önkormányzata, 
Misefa Község 

Önkormányzata, 
Nemesrádó Község 

Önkormányzata, 
Padár Község 

Önkormányzata és 
Orbányosfa Község 
Önkormányzata az 
Európai Unió vagy 

más nemzetközi 
szervezet felé vállalt 

kötelezettséggel 
összefüggő, a 2007–
2013 programozási 

időszakban  
a Kormány által  

a nemzeti fejlesztési 
miniszter hatáskörébe 

utalt beruházások, 
valamint a 2014–2020 

programozási 
időszakban a 

szennyvízelvezetési 
és -tisztítási, a 

hulladékgazdálkodási 
és az ivóvízminőség-
javító beruházások 
megvalósításáról 

szóló 339/2014. (XII. 
19.) Korm. rendelet 

szerint 

86,956522 160 000 000 24 000 000 28 894 435 +0,093478 +70 457 267 +10 283 993 +11 025 578 87,050000 230 457 267 34 283 993 39 920 013 304 661 273 

A projekt célja, hogy az érintett 
területen elsősorban az öt,  
a vízminőséget kiemelten 
befolyásoló komponens (arzén, 
bór, fluor, nitrit, ammónium) 
vonatkozásában a szolgáltatott 
közműves ivóvíz minősége feleljen 
meg az emberi fogyasztásra szánt 
víz minőségéről szóló 98/83/EK 
irányelv és az ivóvíz minőségi 
követelményeiről és az ellenőrzés 
rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) 
Korm. rendeletben rögzített 
paramétereknek, határértékeknek. 

 



6042 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 191. szám 

A Kormány 1547/2020. (VIII. 17.) Korm. határozata
a KEHOP-4.2.0-15-2016-00003 azonosító számú („A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés 
hatékonyságának javítása a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi  
őrszolgálatának komplex fejlesztésével” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint  
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

 1. 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
a) egyetért a  KEHOP-4.2.0-15-2016-00003 azonosító számú, „A területi jelenlét és természetvédelmi őrzés 

hatékonyságának javítása a  Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrszolgálatának 
komplex fejlesztésével” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának az  1.  melléklet 
szerinti növelésével, és 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 a projekt keretemelése és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 5. §-a ne kerüljön 
alkalmazásra,

b) egyetért a projekt 1. melléklet szerinti többlettámogatásának a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 
Program 4. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,

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

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 

1084/2016.  (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat D:449 mezőjében a „0,15” szövegrész helyébe 
a „0,26” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1547/2020. (VIII. 17.) 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.
KEHOP-4.2.0-15-

2016-00003

A területi jelenlét és 
természetvédelmi őrzés 

hatékonyságának javítása  
a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
Igazgatóság természetvédelmi 

őrszolgálatának komplex 
fejlesztésével

Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park 
Igazgatóság

147 000 000 107 433 818 254 433 818

A projekt átfogó célja a tájegységi őrszolgálati 
irodahálózat felújítása, az informatikai és térinformatikai 
feladat ellátási képességének javítása, az őrszolgálati 
alapfeladat-ellátás hatékonyságának növelése, az 
őrszolgálat területi jelenlétének és a természetvédelmi 
őrzés hatékonyságának növelése, valamint a természeti 
állapotfelmérés (adatgyűjtés) és nyomon követés 
(monitorozás) hatékonyságának növelése.



6044 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 191. szám 

A Kormány 1548/2020. (VIII. 17.) Korm. határozata
a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarának a VP1-1.2.2-16 azonosító számú 
Tájékoztatási szolgáltatás felhívás keretében támogatott projektje 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
a) egyetért a  Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara VP1-1.2.2.-16-1819248382 

azonosító számú, „Tájékoztatási szolgáltatás” című projektje (a  továbbiakban: projekt) támogatásának 
az 1. melléklet szerinti növelésével,

b) egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős: agrárminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1548/2020. (VIII. 17.) Korm. határozathoz

  A B C D E F G H

1.
Projekt azonosító 

száma

Projekt 

megnevezése
Kedvezményezett

Eredeti támogatás

(nettó, forint)

Többlettámogatás 

legfeljebb

(nettó, forint)

Megnövelt 

támogatás legfeljebb

(nettó, forint)

Projekt összköltsége 

(nettó, forint)
Projekt rövid bemutatása

2.
VP1-1.2.2.-16-
1819248382

Tájékoztatási 
szolgáltatás

Magyar Agrár-, 
Élelmiszergazdasági 

és Vidékfejlesztési 
Kamara

7 820 000 000 9 900 000 000 17 720 000 000 17 720 000 000

A projekt célja a „Tájékoztatási szolgáltatás” 
című felhívásban meghatározott célcsoportok 
számára szükséges, különböző formákban 
történő információnyújtás biztosítása 
többek között a felhívások hatékony 
forrásfelhasználása érdekében. A Magyar 
Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési 
Kamara (NAK) rendelkezik a tájékoztatáshoz 
szükséges műszaki és szakmai paraméterekkel, 
valamint a szükséges tapasztalattal, így 
az előírás szempontrendszerének minden 
tekintetben megfelel. A tájékoztatásaik 
által a hazai agrárium szereplői a korábbi 
időszakok tapasztalatait felhasználva, 
gyorsan és közvetlenül hozzájuthatnak 
a gyakorlatiasságra összpontosított, naprakész 
információkhoz az egyedi, a csoportos, 
valamint a széles körű tájékoztatás keretében. 
Magas színvonalú infrastruktúra és informatika 
segítségével biztosított a legfrissebb 
információk elérése és az elektronikus 
ügyintézés során a szakszerű segítségnyújtás. 
Az egyedi tájékoztatással évente mintegy 
200 000 alkalommal kívánják elérni 
a gazdálkodókat és élelmiszer-feldolgozókat 
az állandó ügyfélszolgálati irodákban.
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A Kormány 1549/2020. (VIII. 17.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság között a Fudan Egyetem részvételével alapítandó 
magyar egyetem létrehozásának előkészítéséről szóló együttműködési megállapodás szövegének végleges 
megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a  Magyarország Kormánya és a  Kínai Népköztársaság között a  Fudan Egyetem részvételével alapítandó 

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

 2. felhatalmazza az  innovációért és technológiáért felelős minisztert vagy az  általa kijelölt személyt a  Megállapodás 
bemutatott szövegének – jóváhagyás fenntartásával történő – végleges megállapítására;

 3. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges 
meghatalmazási okiratot adja ki;

 4. jóváhagyja a  Megállapodás kihirdetéséről szóló kormányrendelet tervezetét, és elrendeli a  Megállapodás 
szövegének végleges megállapítását követően annak a Magyar Közlönyben történő kihirdetését.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 65/2020. (VIII. 17.) ME határozata
a Magyar Köztársaság és Kuvait Állam között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről szóló 
megállapodás módosításáról szóló Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a Magyar Köztársaság és Kuvait Állam között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről szóló 

megállapodás módosításáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Módosító Megállapodás) létrehozásával;
 2. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom a  külgazdasági és külügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások 

eredményeként előálló szövegtervezeteket kézjegyével lássa el;
 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Módosító Megállapodás létrehozásához szükséges 

meghatalmazási okiratokat adja ki;
 5. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert és az  igazságügyi minisztert, hogy a  Módosító Megállapodás 

létrehozását követően a Módosító Megállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló 
határozatok tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 66/2020. (VIII. 17.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a baráti kapcsolatokról és a stratégiai 
partnerségi együttműködésről szóló szerződés létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a baráti kapcsolatokról és a stratégiai 

partnerségi együttműködésről szóló szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrehozásával;
 2. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom a  külgazdasági és külügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások 

eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
 4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Szerződés létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot 

adja ki;
 5. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert és az igazságügyi minisztert, hogy a Szerződés létrehozását követően 

a  Szerződés szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul 
terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 67/2020. (VIII. 17.) ME határozata
a Magyarország és Szlovénia között létrejött nemzetközi szerződés alapján működő Magyar–Szlovén 
Kisebbségi Vegyes Bizottság tagjainak felmentéséről és új tagok kinevezéséről

 1. A  kormányközi vegyesbizottságok tagjainak és tisztségviselőinek kijelöléséről szóló 2118/2008. (VIII. 27.) 
Korm. határozat 3. pont b) alpontja szerinti jogkörömben eljárva

Hirnök Józsefet, Horváth Zoltánt és Ropos Mártont

a Magyar–Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság tagjait e tisztségükből 2020. augusztus 31-i hatállyal felmentem.

 2. Ezzel egy időben

Balázs Attilát, Balogh Bencét, Fekete Katalint, Holecz Károlyt, Kovács Andreát, Magdó Jánost, Tomka Orsolyát, 
Tóth-Ferenci Adriennt és Varga Csillát

a Magyar–Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság tagjává kinevezem.

  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.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős kiadó: Papp Tibor ügyvezető.
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