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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 417/2020. (IX. 11.) KE határozata
dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 32. § (1) bekezdése, 80. § (2) bekezdés d) pontja 
és 86. § (2) bekezdés e) pontja alapján – a belügyminiszter javaslatára – Szabó Zoltán címzetes büntetés-végrehajtási 
dandártábornok hivatásos szolgálati viszonyát 2021. április 16-ai hatállyal felmentéssel megszüntetem.

Budapest, 2020. augusztus 31.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. szeptember 7.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/03319-2/2020.

A köztársasági elnök 418/2020. (IX. 11.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Ancsák Szilviát 
2020. szeptember 15. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2020. augusztus 31.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03459-2/2020.

A köztársasági elnök 419/2020. (IX. 11.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Csoma Sándor 
Ákost 2020. szeptember 15. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2020. augusztus 31.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03459-3/2020.
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A Kormány 1583/2020. (IX. 11.) Korm. határozata
a Budapesti Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó 2021, valamint az ehhez kapcsolódó rendezvények 
lebonyolításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

 1.  A  Kormány a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 12.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva – 2020. szeptember 15. napjától 2022. február 28. napjáig terjedő időtartamra –  
Joó Istvánt a Budapesti Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó 2021, valamint az ehhez kapcsolódó rendezvények 
(a továbbiakban együtt: Expó) lebonyolításáért felelős kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.

 2.  A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében különösen
a) felügyeli az esemény és kísérőrendezvényei sikeres előkészítését és megvalósítását,
b) elkészíti az  Expó költségvetési tervét, és gondoskodik a  rendelkezésre álló források zökkenőmentes 

felhasználásáról,
c) felelős az  Expó megvalósításában feladattal rendelkező állami és önkormányzati szervekkel, gazdasági 

társaságokkal, illetve társadalmi szervezetekkel való kapcsolattartásért,
d) összehangolja az  Expó megvalósításában részt vevő, illetve közreműködő szervezetek, személyek és 

munkacsoportok tevékenységét, nyomon követi a feladatok teljesítését,
e) kapcsolatot tart az  esemény meghívottjaival, szakkiállítóival, az  érintett külföldi kormányzati képviselőkkel, 

továbbá a fenntartható fejlődéssel foglalkozó nemzetközi szervezetekkel,
f ) elősegíti az  Expó tárgyköreiben érintett gazdasági szereplők és civil szervezetek tájékoztatását és 

a rendezvényekbe történő bevonását,
g) javaslatot állít össze a Kormány számára a Visegrádi Együttműködés 2021. évi magyar elnökségével történő 

kölcsönös szinergiák megteremtése érdekében,
h) javaslatot tesz a  Kormány számára az  Expó érdekében szükséges beruházások kormányzati szándéknak 

megfelelő megvalósításához, befejezéséhez és lezárásához kapcsolódó, döntést igénylő feladatok 
vonatkozásában,

i) segíti az Expó helyszíneit érintő fejlesztésekkel kapcsolatos állami feladatok ellátását.
 3.  A kormánybiztos a 2. pont szerinti feladatai ellátása során együttműködik az agrárminiszterrel, a belügyminiszterrel, 

az  emberi erőforrások miniszterével, az  innovációért és technológiáért felelős miniszterrel, a  miniszterelnök 
kabinetfőnökével, a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, valamint a pénzügyminiszterrel.

 4.  A kormánybiztos tevékenységét a külgazdasági és külügyminiszter irányítja.
 5.  A  kormánybiztos az  e  határozat szerinti feladatköre ellátásáért a  központi államigazgatási szervekről, 

valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a  továbbiakban: 
Ksztv.) 31.  § (1)  bekezdése alapján a  Ksztv. 51.  § (1)–(3)  bekezdése szerint megállapított összegű díjazásra és 
kormányrendeletben meghatározott juttatásokra jogosult.

 6.  A kormánybiztos tevékenységét a Külgazdasági és Külügyminisztérium szervezetében működő titkárság segíti.
 7.  A Kormány felhívja az  irányítása alatt álló szerveket és intézményeket, továbbá felkéri az egyéb érintett szerveket, 

hogy a  kormánybiztos feladatának ellátásához szükséges – személyes adatnak nem minősülő – adatokat, 
információkat és elemzéseket bocsássák a kormánybiztos rendelkezésére.

 8.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 9.  A  Kormány egyetért azzal, hogy a  külgazdasági és külügyminiszter a  Budapesti Fenntarthatósági Expó és 

Világtalálkozó 2021-ről szóló 1270/2020. (VI. 2.) Korm. határozat 2. és 5.  pontjában meghatározott feladatokat 
a kormánybiztos bevonásával végezze el.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1584/2020. (IX. 11.) Korm. határozata
a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia új helyszínen történő megvalósításáról, valamint 
a beruházás előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány
 1. megállapítja, hogy

a) Budapest Főváros Önkormányzata, valamint Budapest Főváros III.  Kerület, Óbuda-Békásmegyer 
Önkormányzata nem támogatja az  Óbudai (Hajógyári)-sziget sport- és szabadidős célú hasznosítását 
és megújítását, ennek keretében a  Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia megvalósítását 
a szigeten,

b) az utánpótlás-nevelés fontosságát és társadalmi értékét szem előtt tartva továbbra is elkötelezett a Kovács 
Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia létrehozása iránt, az  érintett önkormányzatok álláspontjára 
figyelemmel ugyanakkor a létesítmény a fővárosban nem tud megvalósulni;

 2. egyetért a  Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia Velencei-tónál történő létrehozására irányuló 
beruházás (a  továbbiakban: Beruházás) részére bemutatott koncepció szerinti előkészítésével, az  ingatlan-
nyilvántartás szerinti, Sukoró külterület 019/1, 019/16 és 019/17 helyrajzi számú, valamint Velence belterület 4514, 
4515 és 4516 helyrajzi számú ingatlanokon (a továbbiakban együtt: Ingatlanok);

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

 4. egyetért azzal, hogy a Beruházás előkészítését és megvalósítását a Beruházási Ügynökség végezze, a háromszoros 
olimpiai és harmincegyszeres világbajnok Kovács Katalin, valamint a  Magyar Kajak-Kenu Szövetség 
közreműködésének a biztosításával;

 5. egyetért azzal, hogy a  Beruházás során létrejövő vagyon kezelője a  Nemzeti Sportközpontok legyen, azzal, hogy 
a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémiát egy erre a célra létrehozásra kerülő alapítvány üzemelteti;

 6. a Beruházásnak az  állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 4.  § a), c), f ), g), 
l)  és m)  pontja szerinti előkészítési fázisai 2021. január 20. napjáig történő megvalósítása 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 
161 290 000 forintban határozza meg;

 7. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.  törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli 
a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: 2020. évi Kvtv.) 
1.  melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezet, 1. Egyedi magasépítési beruházások 
címnek a  20. Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia előkészítése és megvalósítása alcímmel történő 
kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 8. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a  6.  pont szerinti összeg 2020.  évi részének finanszírozása 
érdekében 68  580  000  forint rendelkezésre állásáról a  2020.  évi Kvtv. 1.  melléklet XLV. Kiemelt kormányzati 
magasépítési beruházások fejezet, 1. Egyedi magasépítési beruházások cím, 20. Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu 
Sportakadémia előkészítése és megvalósítása alcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 9. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 
gondoskodjon a 6. pont szerinti összeg 2021. évi részének rendelkezésre állásáról a Magyarország 2021. évi központi 
költségvetéséről szóló 2020.  évi XC.  törvény (a  továbbiakban: 2021.  évi Kvtv.) 1.  melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi 
Alap fejezet, 3. Gazdaságvédelmi Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások címén belül;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
 10. egyetért azzal, hogy az Ingatlanok vagyonkezelői joga a Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaságtól (székhely: 2484 Gárdony, Tópart utca 17., cégjegyzékszám: 07-09-020967, a  továbbiakban: Társaság) 
a Nemzeti Sportközpontok részére kerüljön átadásra;
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 11. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere 
bevonásával, a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság útján – gondoskodjon 
az  Ingatlanok tekintetében a Társaságot megillető vagyonkezelői jog megszüntetésével egyidejűleg az  Ingatlanok 
tekintetében vagyonkezelői jog alapításáról a Nemzeti Sportközpontok javára;

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

Határidő: 2020. december 31.
 12. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter kezdeményezésére 

gondoskodjon a  Társaság mint egyéb vagyonkezelő által az  Ingatlanokon elvégzett értéknövelő beruházások 
elszámolásához és megtérítéséhez szükséges forrás biztosításáról a  2020.  évi Kvtv. 1.  melléklet XLIII. Az  állami 
vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. Az  MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek 
és kiadások cím, 2. Az  MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások alcím, 1. Ingatlanokkal és ingóságokkal 
kapcsolatos kiadások jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében
 13. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésébe kerülő 

Ingatlanok fenntartásához szükséges források biztosításáról a  2021.  évi Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezete terhére;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a felmerülés ütemében

 14. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét és a  Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkárát, hogy 
a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával tegyenek javaslatot a  Kovács Katalin 
Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia üzemeltetési modelljére, valamint az  üzemeltetéssel és az  akadémia 
fenntartásával kapcsolatos további intézkedésekre;

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: 2020. december 31.
 15. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere 

bevonásával a  Beruházás további előkészítésére és megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás 
eredménye alapján – a  14.  pont szerinti javaslatokra is figyelemmel – készítsen előterjesztést a  Kormány részére 
a Beruházás további előkészítéséről és megvalósításáról, a kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a kifizetések 
ütemezésének bemutatásával;

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

Határidő: a feltételes közbeszerzési eljárást követő 60 napon belül
 16. visszavonja

a) a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia megvalósításához szükséges intézkedésekről, 
valamint a  beruházás előkészítésének a  Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 
1883/2017. (XI. 30.) Korm. határozatot,

b) a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia megvalósítása további előkészítésének a  Beruházás 
Előkészítési Alap terhére történő finanszírozásáról szóló 1358/2019. (VI. 14.) Korm. határozatot.

  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: Németh Balázs ügyvezető.

A Kormány 1585/2020. (IX. 11.) Korm. határozata
mintagazdaságok kijelöléséről

A Kormány
 1.  a magyar mezőgazdaság teljesítményének növelése érdekében indokoltnak tartja a rendelkezésre álló erőforrások 

hatékonyabb felhasználása, a vidéki foglalkoztatás, a termékpálya szintű integráció, a magasabb hozzáadott értékű 
és kiváló minőségű termékek előállítása, a technológia fejlesztése, és a genetikai erőforrások minél magasabb szintű 
megőrzése, használata területén példamutató gazdaságok mintagazdaságként történő kijelölésének megerősítését 
és kijelölését;

 2.  a  Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 15/A.  §-ában foglalt feltételeknek való megfelelés alapján  
– a korábbi döntéseit megerősítve – az alábbi mezőgazdasági termelőszervezeteket mintagazdaságként jelöli ki:
a) Bólyi Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 (székhely: 7754 Bóly, Ady Endre u. 21., adószám: 11002525-4-02);
b) Dalmandi Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 (székhely: 7211 Dalmand, Felszabadulás u. 42., adószám: 11283807-4-17);
c) Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 (székhely: 5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc út 30., adószám: 11043924-2-04);
d) Szomor Biogazdaságot alkotó alábbi vállalkozások:

da) Szomor Dezső egyéni vállalkozó
 (székhely: 2345 Apaj, Géptelep 42. hrsz., adószám: 73319304-2-33);
db) KISKUNSÁGI TERMÉSZETVÉDELMI Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
 (székhely: 2345 Apaj, Géptelep 42. hrsz., adószám: 22707028-2-13);
dc) SZOMOR-APAJ Mezőgazdasági-, Termelő-, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság
 (székhely: 2345 Apaj, Géptelep 42. hrsz., adószám: 14816413-2-13);
dd) Szomor-Bösztör Korlátolt Felelősségű Társaság
 (székhely: 2345 Apaj, Fő tér 42., adószám: 25375477-2-13);
de) Miklay Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság
 (székhely: 6090 Kunszentmiklós, Rákóczi Ferenc út 30., adószám: 24388548-2-03);

 3.  a  Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 15/A.  §-ában foglalt feltételeknek való megfelelés alapján 
mintagazdaságként jelöli ki a következő mezőgazdasági termelőszervezetet:
 Szerencsi Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 (székhely: 3900 Szerencs, Rákóczi u. 59., adószám: 11067397-2-05);

 4.  felhívja az agrárminisztert, hogy haladéktalanul intézkedjen a 2. és 3. pont szerinti mintagazdaságokkal a Nemzeti 
Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény szerinti megfelelő földhasználati szerződés megkötéséről;

Felelős: agrárminiszter
Határidő: azonnal

 5.  visszavonja a  mintagazdaságok kijelöléséről szóló 1063/2016. (II. 25.) Korm. határozatot, valamint a  Szomor 
Biogazdaság mintagazdaságként való kijelöléséről szóló 1388/2016. (VII. 21.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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