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VII. Az Alkotmánybíróság döntései

Az Alkotmánybíróság 24/2020. (X. 15.) AB határozata
a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 4.K.27.420/2019/10. számú ítélete alaptörvény-ellenességének 
megállapításáról és megsemmisítéséről

Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő

h a t á r o z a t o t:

Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a  Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 4.K.27.420/2019/10. számú 
ítélete alaptörvény-ellenes, ezért azt megsemmisíti.

Az Alkotmánybíróság elrendeli e határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét.

I n d o k o l á s

I.

 [1] 1. Az indítványozó jogi képviselője (dr. Szekeres Csaba ügyvéd) útján alkotmányjogi panaszt terjesztett elő.
 [2] Az indítványozó az  Alkotmánybíróságról szóló 2011.  évi CLI.  törvény (a  továbbiakban: Abtv.) 27.  §-a alapján 

alkotmányjogi panasszal élt a  Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 4.K.27.420/2019/10. számú ítélete ellen, 
kérve a bírói döntés alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését.

 [3] 2. Az  alapügyben eljáró bíróság által megállapított tényállás szerint az  indítványozó 2019. január 31-éig 
rehabilitációs ellátásban részesült, melynek összege havi 70  175  Ft volt. Az  indítványozó 2018. december 11. 
napján – a korábban már megállapított rehabilitációs ellátás időtartamának leteltét megelőzően – a megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásának megállapítása iránt terjesztett elő újabb kérelmet.

 [4] Az elsőfokú orvosi szakértői bizottság 2018. december 19-én kelt komplex minősítési bizottsági véleményében 
az  indítványozó egészségi állapotának mértékét 2018. december 19. napjától 54%-ban állapította meg azzal, 
hogy foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, állapota alapján B1 minősítési kategóriába tartozik, 
a  rehabilitáció időtartama 36 hónap. Erre figyelemmel Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási 
Hivatala 2019. január 21-én hozott határozatával az  indítványozó részére 31  295  Ft havi összegű, rendszeres 
rehabilitációs ellátást állapított meg 2019. február 1-jétől 2022. január 31-ig.

 [5] Az indítványozó az  elsőfokú határozat ellen fellebbezéssel élt. A  fellebbezésre tekintettel a  másodfokon eljáró 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 94-2-00046/2019/5. számú határozatával az  elsőfokú határozatot 
megváltoztatta és az  indítványozó részére 2019. február 1-jétől rokkantsági ellátást állapított meg havi 46  940  Ft 
összegben. A másodfokú orvosi bizottság 2019. február 27-én kelt komplex minősítési bizottsági véleménye szerint 
az  indítványozó egészségi állapotának mértéke 2018. december 19-től 50%, tartós foglalkozási rehabilitációt 
igényel, azonban egyéb körülményei miatt a  foglalkozási rehabilitációja nem javasolt, állapota alapján  
a C2 minősítési kategóriába tartozik, felülvizsgálata 2019 decemberében szükséges.

 [6] Az indítványozó a  másodfokú komplex minősítési bizottsági véleményre utalva hangsúlyozta, hogy a  korábban 
megállapított 49%-os egészségi állapotához képest az újabb felülvizsgálat eredményeképpen megállapított 50%-os 
egészségi állapota, valamint a  C1 csoportból a  C2 minősítési csoportba való átsorolása, továbbá a  rehabilitációs 
ellátás helyett a rokkantsági ellátás megállapítása nyomán esetében „állapotjavulásról nem beszélhetünk”.

 [7] Az indítványozó a  jogerős határozattal szemben keresetet terjesztett elő. Keresetében a  jogerős határozat 
megváltoztatását kérte perköltsége megfizetése mellett, s vitatta a  megállapított rokkantsági ellátás összegét. 
Arra hivatkozott, hogy bár egészségi állapota nem javult, a kérelme előterjesztése előtt folyósított összegnél mégis 
alacsonyabb mértékű ellátást állapítottak meg számára. Kifogásolta, hogy a  jogerős határozatban a  megváltozott 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 225. szám 7063

munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi CXCI.  törvény 
(a továbbiakban: Mmtv.) 33/A. § (1) bekezdés a) pontját, s ekként a 32. § (1) bekezdés, a 33. § (1) bekezdés és a 12. § 
(1) bekezdés rendelkezéseit is figyelmen kívül hagyva, az ellátás mértékét a felülvizsgálatot megelőző hónapra járó 
ellátás összegénél (70  175  Ft) alacsonyabb összegben (46  940  Ft) állapították meg. Az  indítványozó keresetében 
hivatkozott az  Alkotmánybíróság 21/2018. (XI. 14.) AB határozatára (a  továbbiakban: Abh1.) is, többek között 
az  Abh1.-nek arra a  megállapítására, hogy „a megváltozott munkaképességű személyek ellátórendszere indokolt 
átalakítása során az egyes ellátásra jogosult egyének nem viselhetnek az átalakítással összefüggésben túlzott terhet. 
Túlzottnak tekinthető a  teher akkor, ha az  érintett fogyatékossággal élő személyek tényleges fizikai állapotának 
kismértékű javulása az egyéb körülmények szignifikáns változása nélkül az ellátásuk összegének állapotjavulásukat 
nyilvánvalóan aránytalan mértékben meghaladó, jelentős csökkentésével jár.” (Indokolás [54])

 [8] A Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 4.K.27.420/2019/10. számú ítéletével az  indítványozó keresetét 
elutasította. A  bíróság kifejtette, hogy az  Mmtv. 32.  § (1)  bekezdése szerint a  2011. december 31-én folyósított 
–  többek között a  – III. csoportos rokkantsági nyugdíj 2012. január 1-jétől rokkantsági ellátásként került tovább 
folyósításra azzal, hogy az  ellátás összege megegyezik a  2011. december hónapra járó ellátás összegével. 
Az  Mmtv.  33.  § (1)  bekezdése pedig rögzíti többek között azt, hogy ha a  2011. december 31-én III. csoportos 
rokkantsági nyugdíjban részesülő személyek ellátását 2012. január 1-jétől rehabilitációs ellátásként folyósítják, 
akkor az  ellátás összege megegyezik a  2011. december hónapra járó ellátás összegével. Az  Mmtv. hivatkozott 
rendelkezései kapcsán a bíróság rámutatott arra, hogy azokat a jogalkotó az Mmtv. záró rendelkezéseiben helyezte 
el. Ezek az  átmeneti szabályok az  Mmtv. hatálybalépését megelőzően az  egészségkárosodással összefüggésben 
nyújtott ellátások körében azt állapították meg, hogy az  ellátások továbbra is társadalombiztosítási alapúak, 
azonban nem a nyugdíjbiztosítási, hanem az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások közé tartoznak. Az Mmtv. 32. §-a 
és 33.  §-a rögzíti így azokat a  jogosulti csoportokat, akiknek ellátását rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásként 
kellett továbbfolyósítani. Az  átalakított rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás összegét pedig nem kellett 
az  Mmtv.  12.  §-a alapján újra kiszámítani. Az  eljáró bíróság szerint az  indítványozó esetében nem volt vitatott, 
hogy a  felperes a  2011. december 31-én kapott ellátását az  alperes közigazgatási szerv a  jogszabályi előírások 
betartásával helyesen alakította át. A  bíróság ugyanakkor rámutatott arra, hogy az  Mmtv.-nek az  indítványozó 
által hivatkozott, s a  törvény átmeneti rendelkezései között szereplő 32–33/A.  §-a a  megváltozott jogszabályi 
környezetre, azaz a  2011. december 31-ét követő változásra utal vissza, ezért e  rendelkezéseket a  változással 
összefüggésben, azaz az  első felülvizsgálat során kell, és kizárólag akkor lehet alkalmazni. A  bíróság szerint 
e  jogértelmezés következik a  Kúria ítéleteiből, amelyekre a  bíróság döntésében hivatkozott. Az  eljáró bíróság 
az  indítványozó által hivatkozott Abh1. kapcsán arra mutatott rá, hogy az  a  jogszabályváltozást követő első 
felülvizsgálat során megállapított ellátásra vonatkozott, az indítványozó ügyének viszont nem ez volt a tárgya, mivel 
a felperes indítványozó új kérelmet nyújtott be, s az új kérelem körében az Mmtv. 33/A. §-ának rendelkezései nem 
alkalmazhatók.

 [9] 3. Alkotmányjogi panaszában az  indítványozó a  támadott bírói döntést az  Alaptörvény 28.  cikkébe, XXIV. és 
XXVIII.  cikkébe, B)  cikk (1)  bekezdésébe, valamint Q)  cikk (2)  bekezdésébe ütközőnek tartotta. Az  indítványozó 
azt állította, hogy a  bíróság az  Alaptörvény 28.  cikkével összhangban nem álló bírói jogértelmezés útján kizárta 
még állapotromlás esetén is a  korábban folyósított ellátással legalább azonos mértékű ellátás megállapításának 
kötelezettségét. E  jogértelmezéssel a  bíróság megsértette az  indítványozó tisztességes eljáráshoz való jogát. 
Az indítványozó alapvető jogát sértő eljárás eredményeként került tehát sor a számára biztosított ellátás összegének 
jelentős mértékű csökkentésére, s így a jogbiztonságból eredő szerzett joga is sérült.

 [10] Az indítványozó az  alkotmányjogi panaszában is hivatkozott az  Abh1.-re. Utalt a  határozat indokolásának azon 
részére, mely szerint „a rokkantsági ellátás összegének kiszámítására vonatkozó szabályt az Mmtv. 12. § (1) bekezdés 
a) pontjának megfelelően csak az ellátásra jogosult állapotjavulása esetén kell alkalmazni, állapotjavulás hiányában 
a korábban megállapított rokkantsági ellátás mértéke nem csökkenthető” (Indokolás [35]).

 [11] Hivatkozott továbbá az indítványozó arra, hogy az Mmtv. 33/A. § (1) bekezdésének beiktatásakor a törvényjavaslat 
előterjesztője a jogszabálytervezet szövegéhez a következő indoklást fűzte: „az érintett ellátásokban – rokkantsági, 
baleseti rokkantsági nyugdíj, rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék – részesülő személyek számára 
a  jogalkotó biztosítja a  szerzett jogok érvényesülését, a  rehabilitálhatóság és foglalkoztathatóság szempontjait 
figyelembe véve kezeli az érintett ellátási csoportokat, szem előtt tartva a létbiztonságot.” Ebből az indítványozó arra 
a  következtetésre jutott, hogy a  jogalkotó „figyelemmel az  érintett ellátási csoportokra, valamint a  létbiztonságra 
csak abban az esetben engedi csökkenteni a korábbi ellátás összegét, ha az annak megállapítása alapjául szolgáló 
egészségügyi-munkaképességi állapotban pozitív változás következik be.”
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 [12] Az indítványozó az  Alkotmánybíróság 3024/2019. (II. 4.) AB határozatára (a  továbbiakban: Abh2.) is hivatkozott. 
Állította, hogy az  Alkotmánybíróság a  megváltozott munkaképességű személyek részére járó ellátás kapcsán 
az  Abh2.-ben arra az  álláspontra helyezkedett, hogy az  állapotjavulás ténye, mely a  korábbi ellátás összegének 
csökkentését eredményezi, olyan garanciális előírás alkalmazása a  jogalkotó részéről, amely a  szerzett jogok 
védelmét szolgálja, azaz a  korábbi ellátás összege tekintetében az  alkotmányos elvárásoknak megfelelő indok 
nélküli csökkentés akadályát képezi (lásd: Indokolás [43]).

 [13] 4. Az Alkotmánybíróság megkereste az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetőjét az indítvánnyal kapcsolatos 
álláspontja kifejtése érdekében.

II.

 [14] 1. Az Alaptörvény érintett rendelkezései:
„B) cikk (1) Magyarország független, demokratikus jogállam.”
„XXIV.  cikk (1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a  hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes módon és 
ésszerű határidőn belül intézzék. A hatóságok törvényben meghatározottak szerint kötelesek döntéseiket indokolni.”
„XXVIII. cikk (1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene emelt bármely vádat vagy valamely perben a jogait és 
kötelezettségeit törvény által felállított, független és pártatlan bíróság tisztességes és nyilvános tárgyaláson, ésszerű 
határidőn belül bírálja el.”
„28. cikk A bíróságok a jogalkalmazás során a jogszabályok szövegét elsősorban azok céljával és az Alaptörvénnyel 
összhangban értelmezik. A  jogszabályok céljának megállapítása során elsősorban a  jogszabály preambulumát, 
illetve a  jogszabály megalkotására vagy módosítására irányuló javaslat indokolását kell figyelembe venni. 
Az Alaptörvény és a jogszabályok értelmezésekor azt kell feltételezni, hogy a józan észnek és a közjónak megfelelő, 
erkölcsös és gazdaságos célt szolgálnak.”

 [15] 2. Az Mmtv. érintett rendelkezései:
„14.  § (1a) Ha a  megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesülő személy az  ellátásra való 
jogosultságot megállapító döntés véglegessé válását vagy jogerőre emelkedését követően újabb kérelmet terjeszt 
elő, azt a 19. § (1) bekezdés b) pontja szerinti felülvizsgálat iránti kérelemnek kell tekinteni.”
„19.  § (1) A  rehabilitációs hatóság a  komplex minősítés során megállapított körülményekre vonatkozóan 
felülvizsgálatot (a továbbiakban: felülvizsgálat) végez
[…]
b) az ellátott kérelmére
[…]
(2) Amennyiben a  felülvizsgálat során a  rehabilitációs hatóság megállapítja, hogy a  3.  § (2)  bekezdése szerinti 
minősítési kategória eltér a  felülvizsgálatot megelőzően megállapított minősítési kategóriától (a  továbbiakban: 
állapotváltozás), akkor a  megváltozott munkaképességű személyek ellátását az  új minősítési kategória 
figyelembevételével – ha a bíróság által elrendelt megismételt eljárás esetén az  ítélet másként nem rendelkezik – 
az erről szóló döntést követő naptól állapítja meg. A megállapított ellátás összege az állapotjavulás kivételével nem 
lehet kevesebb a  felülvizsgálatot megelőző hónapra járó ellátás összegénél. Ha a  megállapított ellátás összege 
csökken, azt a döntést követő második hónap első napjától kell a csökkentett összegben folyósítani.”
„32. § (1) A 2011. december 31-én a 30. § (3)–(5) bekezdése és a 31. § alá nem tartozó
a) I–II. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban,
b) az öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban,
c) az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött vagy 5 éven belül betöltő rendszeres szociális járadékban,
d) átmeneti járadékban
részesülő személy ellátását a  Kormány által kijelölt szerv 2012. január 1-jétől rokkantsági ellátásként folyósítja 
tovább azzal, hogy az ellátás összege megegyezik a 2011. december hónapra járó – az a) és b) pont szerinti esetben 
a 2012. januári nyugdíjemelés mértékével növelt – ellátás összegével. Az átalakítás nem érinti a soros felülvizsgálati 
kötelezettséget. A  b) és c)  pont alkalmazásában az  minősül az  öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő 
személynek, aki 2011. december 31-éig az 57. életévét betöltötte.”
„33. § (1) A 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális 
járadékban részesülő – a 30. § (3)–(5) bekezdése, a 31. § és a 32. § (1) bekezdés b) és c) pontja alá nem tartozó – 
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személyek ellátását a Kormány által kijelölt szerv 2012. január 1-jétől rehabilitációs ellátásként folyósítja azzal, hogy 
az  ellátás összege megegyezik a  2011. december hónapra járó – a  III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági 
nyugdíjban részesülők esetén a 2012. januári nyugdíjemelés mértékével növelt – ellátás összegével.”
„33/A.  § (1) Amennyiben a  32.  § (1)  bekezdése alapján rokkantsági ellátásban részesülő személy vagy a  33.  § 
(1) bekezdése alapján rehabilitációs ellátásban részesülő személy felülvizsgálatát követően az ellátott
a) rokkantsági ellátásra jogosult, az  ellátás összegét a  12.  § (1)  bekezdésében foglaltak szerint kell megállapítani 
azzal, hogy az – az állapotjavulás kivételével – nem lehet kevesebb a felülvizsgálatot megelőző hónapra járó ellátás 
összegénél,
b) rehabilitációs ellátásra jogosult, az ellátás összege megegyezik
ba) a  döntés időpontjában érvényes közfoglalkoztatási bér 40 százalékával, ha a  jogosult foglalkoztathatósága 
rehabilitációval helyreállítható,
bb) a  döntés időpontjában érvényes közfoglalkoztatási bér 80 százalékával, ha a  jogosult tartós foglalkozási 
rehabilitációt igényel.”

III.

 [16] Az Abtv. 56.  § (1)  bekezdése alapján az  Alkotmánybíróság az  ügyrendjében meghatározottak szerint eljárva dönt 
az  alkotmányjogi panasz befogadásáról. A  (2)  bekezdés értelmében az  Alkotmánybíróság mérlegelési jogkörében 
vizsgálja az alkotmányjogi panasz befogadhatóságának törvényben előírt tartalmi feltételeit, különösen a 26–27. § 
szerinti érintettséget, a jogorvoslat kimerítését, valamint a 29–31. § szerinti feltételeket.

 [17] Az Abtv. 27.  §-a szerint az  Alaptörvény 24.  cikk (2)  bekezdés d)  pontja alapján alaptörvény-ellenes bírói 
döntéssel szemben az  egyedi ügyben érintett személy vagy szervezet alkotmányjogi panasszal fordulhat 
az  Alkotmánybírósághoz, ha az  ügy érdemében hozott döntés vagy a  bírósági eljárást befejező egyéb döntés 
az  indítványozó Alaptörvényben biztosított jogát sérti, és az  indítványozó a  jogorvoslati lehetőségeit már 
kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva. Az  indítványozó természetes személy 
a sérelmezett bírói döntéssel zárult ügyben felperes volt, számára hátrányos döntés született. A kérelmező ekként 
alkotmányjogi panasz benyújtására indítványozói jogosultsággal rendelkezik, érintettsége fennáll.

 [18] Az indítványozó – jogi képviselője útján – 2019. szeptember 24-én vette át a  Győri Közigazgatási és Munkaügyi 
Bíróság 4.K.27.420/2019/10. számú ítéletét. Az  alkotmányjogi panaszt 2019. november 18-án, az  Abtv. 30.  § 
(1)  bekezdése szerinti határidőben elektronikus úton terjesztette elő az  eljáró bíróságon. Az  indítványozó 
alkotmányjogi panaszában a rendes jogorvoslattal nem támadható bírói döntést támadta.

 [19] Az előadó alkotmánybíró az  Ügyrend 31.  § (6)  bekezdése alapján az  alkotmányjogi panasz befogadásáról szóló 
döntés helyett a panasz érdemi elbírálását tartalmazó határozat-tervezetet terjesztett a testület elé.

IV.

 [20] Az alkotmányjogi panasz megalapozott.

 [21] 1. Az  Alaptörvény 24.  cikk (2)  bekezdés d)  pontja szerint az  Alkotmánybíróság alkotmányjogi panasz alapján 
felülvizsgálja a  bírói döntésnek az  Alaptörvénnyel való összhangját. Ennek keretében vizsgálja, hogy a  bírói 
döntésben alkalmazott jogértelmezés megfelel-e az  Alaptörvény 28.  cikkében foglaltaknak, vagyis hogy az  eljáró 
bíróság a jogalkalmazás során a jogszabályok szövegét elsősorban azok céljával és az Alaptörvénnyel összhangban 
értelmezte-e, abból a  feltételezésből kiindulva, hogy a  jogszabályok a  józan észnek és a  közjónak megfelelő, 
erkölcsös és gazdaságos célt szolgálnak.

 [22] Az Alkotmánybíróság a  23/2018. (XII. 28.) AB határozatában úgy foglalt állást, hogy „az Alaptörvény 28.  cikke és 
XXVIII.  cikk (1)  bekezdése természetes fogalmi egységet alkotnak. A  jogértelmezés Alaptörvényben rögzített 
elveinek betartása minden kétséget kizáróan részét képezi a  tisztességes bírósági eljárásban megvalósuló 
jogértelmezéssel szemben állított minimális alkotmányos követelményeknek.” (Indokolás [26])

 [23] Az Alkotmánybíróság állandó gyakorlata szerint egy szabályozás felülírása, kitágítása a bíróságok részéről már nem 
jogértelmezési, hanem contra legem jogalkalmazási – tulajdonképpen jogalkotási – tevékenységet jelent, ami 
felveti a bíróságok törvényeknek való alávetettsége elvének a sérelmét. A contra legem jogalkalmazás ilyen módon 
a  tisztességes bírósági eljáráshoz való jog sérelmére vezethet. A  bírói jogértelmezés kirívó – alapjogi relevanciát 
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elérő – hibája mindazonáltal csak kivételesen merülhet fel, akkor, ha a  következő – egymást erősítő – feltételek 
együttes fennállása megállapítható. Mindenekelőtt akkor, ha a  bíróság a  tisztességes bírósági eljáráshoz való jog 
mint eljárásjogi jellegű alapjog egy aspektusát, az  indokolási kötelezettséget sértő módon nem indokolja meg, 
hogy az  adott jogkérdésre irányadó, hatályos jogi normákat miért nem alkalmazza. Továbbá akkor, ha a  bíróság 
a jogkérdésre nyilvánvalóan vonatkozó jogi normákat nem veszi figyelembe. Valamint akkor, ha a bíróság döntését 
egy olyan bírósági joggyakorlatra alapítja, amelynek alapjául szolgáló jogi normákat a jogalkotó új jogi szabályozás 
elfogadásával és hatálybaléptetésével összefüggésben kifejezetten hatályon kívül helyezett {20/2017.  (VII.  18.) 
AB  határozat, Indokolás [29]}. Az  Alkotmánybíróság gyakorlatában tehát a  contra legem jogértelmezés és 
jogalkalmazás csak kivételesen alapozza meg az  alaptörvény-ellenességet, mégpedig akkor, ha a  contra legem 
jogalkalmazás egyben – a  20/2017. (VII. 18.) AB határozatban foglaltak feltételek fennállása esetén – alaptörvény-
ellenesnek (contra constitutionem) minősül {lásd: 3280/2017. (XI. 2.) AB határozat, Indokolás [38]}.

 [24] Az Alkotmánybíróság eddigi gyakorlatában a tisztességes bírósági eljáráshoz való jog érvényesülésének megítélését 
minden esetben tartalmi vizsgálathoz kötötte: „elemezte az alapjog állított sérelmére vezető jogszabályi környezetet 
és bírói döntést, a  szabályozás célját és a  konkrét ügy tényállását, majd pedig – mérlegelés eredményeként  – 
mindezekből vont le következtetéseket az  adott esetre nézve megállapítható alapjogsérelemre nézve” 
{lásd  20/2017. (VII. 18.) AB határozat, Indokolás [17]; vö. 3102/2017. (V. 8.) AB határozat, Indokolás [18]; 23/2018. 
(XII. 28.) AB határozat, Indokolás [27]}.

 [25] Az Alkotmánybíróság emlékeztet ugyanakkor arra, hogy az  Alaptörvény, illetőleg az  Abtv. az  Alkotmánybíróság 
számára főszabály szerint nem biztosít vizsgálati lehetőséget ahhoz, hogy a  jogalkalmazó az  adott, konkrét 
ügyben helytállóan értékelte-e a  bizonyítékokat, illetve a  mérlegelésének eredményeként megállapított tényállás 
megalapozott-e. A  tényállás megállapítása, illetve ennek során a  bizonyítékok értékelése és mérlegelése ugyanis 
az eljárási jogi szabályokban meghatározott módon a jogalkalmazó (hatóság, bíróság) számára fenntartott feladat. 
Ehhez hasonlóan a  jogszabályok értelmezése és a  jogági dogmatikához tartozó álláspontok helytállóságának, 
érvényességének megítélése is a  jogalkalmazók számára fenntartott hatáskör {30/2014. (IX. 30.) AB határozat, 
Indokolás [22]}. Az  Alkotmánybíróságnak ugyancsak nem feladata az  alapügy eldöntése. Az  Alkotmánybíróság 
az Alaptörvényből fakadó hatásköre keretében az indítvány nyomán csak abban a kérdésben foglalhat állást, hogy 
az alapügyben hozott bírói döntés ellentétes-e az Alaptörvény valamely rendelkezésével (Abh1., Indokolás [22]).

 [26] 2. A konkrét esetben az indítványozó 2019. január 31-éig rehabilitációs ellátásban részesült. 2018. december 11-én 
ugyanakkor a  megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelmet terjesztett elő az  első fokon 
eljáró rehabilitációs hatóságnál. Az  Mmtv. 14.  § (1a)  bekezdése értelmében, ha a  megváltozott munkaképességű 
személyek ellátásában részesülő személy az  ellátásra való jogosultságot megállapító döntés véglegessé válását 
vagy jogerőre emelkedését követően újabb kérelmet terjeszt elő, azt a  19.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti 
felülvizsgálat iránti kérelemnek kell tekinteni. Az  Mmtv. 19.  § (2)  bekezdése előírja továbbá, hogy amennyiben 
a  felülvizsgálat során a  rehabilitációs hatóság megállapítja, hogy a  minősítési kategória eltér a  felülvizsgálatot 
megelőzően megállapított minősítési kategóriától, akkor a  megváltozott munkaképességű személyek ellátását 
az  új minősítési kategória figyelembevételével az  erről szóló döntést követő naptól állapítja meg. A  rokkantsági 
ellátás összegénél havi átlagjövedelemként a minimálbért kell az Mmtv. 33/A. § (2a) bekezdése alapján figyelembe 
venni, és a  megállapított ellátás összege az  Mmtv. 19.  § (2)  bekezdésében foglaltak szerint nem lehet kevesebb 
a felülvizsgálatot megelőző hónapra járó ellátás összegénél.

 [27] A másodfokon eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal az  előzőektől eltérően nem a  vonatkozó 
hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően hozta meg a  94-2-00046/2019/5. számú határozatát. Nem 
vette figyelembe az Mmtv. 14. § (1a) bekezdését, melynek értelmében a megváltozott munkaképességű személyek 
ellátásában részesülő indítványozó 2018. december 11-én előterjesztett újabb kérelmét a  19.  § (1)  bekezdés 
b) pontja szerinti felülvizsgálat iránti kérelemnek kellett volna tekinteni. Nem vette így figyelembe az Mmtv. 19. § 
(2)  bekezdését sem, amelynek megfelelően az  indítványozó állapotváltozása (C2 minősítési kategória) miatt 
a 2019. január 21. napján kelt 77-2-02872/2018/1. számú elsőfokú határozatot megváltoztatva az ezt követő naptól, 
2019. január 22-étől kellett volna rokkantsági ellátást megállapítania. Nem volt ekként tekintettel az  Mmtv. 19.  § 
(2) bekezdésének arra a szabályára sem, amelynek értelmében és a megállapított ellátás összege nem lehetett volna 
kevesebb a felülvizsgálatot megelőző hónapra járó ellátás összegénél.

 [28] A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 94-2-00046/2019/5. számú határozatának felülvizsgálata 
iránt indított perben eljáró Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság szintén nem a  hatályos rendelkezések 
figyelembevételével járt el. A  közigazgatási perben eljáró bíróság az  ítéletében szintén nem vette figyelembe 
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az  Mmtv. fent hivatkozott rendelkezéseit, és nem is indokolta azt, hogy az  indítványozó ügyében a  konkrét 
jogkérdésre irányadó, hatályos jogi normákat miért nem alkalmazta.

 [29] 3. Az  Alkotmánybíróság fentiekben ismertetett gyakorlata szerint a  contra legem jogalkalmazás a  tisztességes 
bírósági eljáráshoz való jog sérelmére vezethet. A  bírói jogértelmezés kirívó – alapjogi relevanciát elérő – hibája 
merül fel akkor, ha a  bíróság a  tisztességes bírósági eljáráshoz való jog mint eljárásjogi jellegű alapjog egy 
aspektusát, az  indokolási kötelezettséget sértő módon nem indokolja meg, hogy az  adott jogkérdésre irányadó, 
hatályos jogi normákat miért nem alkalmazza.

 [30] Az Alkotmánybíróság a  fentiekben megállapította, hogy a  Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
94-2-00046/2019/5. számú határozatának felülvizsgálata iránt indított perben eljáró Győri Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróság nem a  vonatkozó hatályos rendelkezések figyelembe vételével járt el. A  közigazgatási perben 
eljáró bíróság a korábbi ellátás összegének csökkentése kapcsán nem vette figyelembe az Mmtv. fent hivatkozott 
rendelkezéseit, és nem is indokolta azt, hogy az indítványozó ügyében a konkrét jogkérdésre irányadó, hatályos jogi 
normákat miért nem alkalmazta.

 [31] Az Alkotmánybíróság az Abh1.-ben és az Abh2.-ben a szerzett jogok védelmét szolgáló általános érvényű garanciális 
előírásnak minősítette azt az Mmtv.-ben foglalt szabályt [Mmtv. 19. § (2) bekezdés; 33/A. § (1) bekezdés a) pontja], 
amely szerint az állapotjavulás ténye a korábbi ellátás összegének csökkentését eredményezi. Az Alkotmánybíróság 
értelmezésében e garanciális szabály a korábbi ellátás összege tekintetében az alkotmányos elvárásoknak megfelelő 
indok nélküli csökkentés akadályát képezi (Abh1., Indokolás [54]; Abh2., Indokolás [43]).

 [32] Az Alkotmánybíróság az  Abh2.-ben emlékeztetett rá: „A szerzett jogok védelmének alkotmányos megítélése 
az Alkotmánybíróság gyakorlatában a  jogbiztonság kérdéséből ered. Az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdése alapján 
Magyarország független, demokratikus jogállam. Az  Alkotmánybíróság következetes gyakorlata értelmében 
a  jogállami minőségnek nélkülözhetetlen eleme a  jogbiztonság. A  jogbiztonság az  állam – és elsősorban 
a  jogalkotó  – kötelességévé teszi annak biztosítását, hogy a  jog egésze, részterületei és az  egyes jogszabályok 
is világosak, és egyértelműek legyenek. Működésüket tekintve kiszámíthatónak és előreláthatónak kell lenniük 
a  norma címzettjei számára. A  jogbiztonság nem csupán az  egyes normák egyértelműségét követeli meg, de 
az egyes jogintézmények működésének kiszámíthatóságát is. Az Alkotmánybíróság korábban azt is megállapította, 
hogy a  jogbiztonság elve többek között megköveteli a  szerzett jogok védelmét, a  véglegesen teljesedésbe ment 
jogviszonyok érintetlenül hagyását, továbbá a  múltban keletkezett tartós jogviszonyok megváltoztathatóságának 
alkotmányos szabályokkal való korlátozhatóságát. Ugyanakkor az  Alkotmánybíróság következetes gyakorlata 
szerint a jogbiztonság és a szerzett jog alkotmányos védelme nem értelmezhető akként, hogy a múltban keletkezett 
jogviszonyokat soha nem lehet alkotmányos szabályozásokkal megváltoztatni {legutóbb összefoglalóan: 12/2018. 
(VII. 18.) AB határozat, Indokolás [92]}.” (Abh2., Indokolás [41])

 [33] Az Alkotmánybíróság „elvi éllel állapította meg, hogy a  jogbiztonság mint a  jogállamiság leglényegesebb fogalmi 
eleme és a  szerzett jogok védelmének elvi alapja a  szociális rendszerek stabilitása szempontjából különös 
jelentőségű. E megállapítás alátámasztására kifejtette az Alkotmánybíróság, hogy a szolgáltatásokat és a hozzájuk 
fűződő várományokat nem lehet sem alkotmányosan megfelelő indok nélkül, sem pedig egyik napról a  másikra 
megváltoztatni. Az  átmenet nélküli változáshoz különös indok szükséges. Ugyanakkor azt is rögzítette, hogy 
a kötelező biztosítási rendszer esetében a járulékok kötelező befizetése, vagyis e vagyonelvonás fejében a rendszer 
fokozottabb stabilitása várható el {lásd összefoglalóan: 29/2017. (X. 31.) AB határozat, Indokolás [42]–[44]}.” (Abh2., 
Indokolás [42])

 [34] Mindezt figyelembe véve a jelen esetben megállapítható volt, hogy a közigazgatási perben eljáró bíróság a korábbi 
ellátás összegének csökkentése kapcsán nem vette figyelembe az  Mmtv. fent hivatkozott rendelkezéseit, és nem 
is indokolta azt, hogy az  indítványozó ügyében a  konkrét jogkérdésre irányadó, hatályos jogi normákat miért 
nem alkalmazta, jóllehet a mellőzött jogi normák a szerzett jogok védelmét szolgáló általános érvényű garanciális 
előírások, amelyek a korábban megállapított ellátás összege tekintetében az alkotmányos elvárásoknak megfelelő 
indok nélküli csökkentés akadályát képezik.

 [35] Az Alkotmánybíróság már megállapította, hogy a contra legem jogalkalmazás – a 20/2017. (VII. 18.) AB határozatban 
foglaltak feltételek fennállása esetén – alaptörvény-ellenesnek (contra constitutionem) minősül {lásd: 3280/2017. 
(XI. 2.) AB határozat, Indokolás [38]}.

 [36] 4. A jelen esetben az Alkotmánybíróság – figyelemmel e korábbi határozataira – arra a következtetésre jutott, hogy 
a  Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 4.K.27.420/2019/10. számú ítélete a  fentiekben kifejtettek alapján 
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a  tisztességes eljáráshoz való jogba ütközött, s ezért alaptörvény-ellenes. Erre figyelemmel az  Alkotmánybíróság 
a Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 4.K.27.420/2019/10. számú ítéletét megsemmisítette.

 [37] Az Abtv. 43.  §-a értelmében amennyiben az  Alkotmánybíróság a  27.  § szerinti eljárásban alkotmányjogi 
panasz alapján megállapítja a  bírói döntés alaptörvény-ellenességét, a  döntést megsemmisíti, melynek eljárási 
jogkövetkezményére a bírósági eljárások szabályait tartalmazó törvények rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy 
a  szükség szerint lefolytatandó bírósági eljárásban az  alkotmányjogi kérdésben az  Alkotmánybíróság határozata 
szerint kell eljárni. A  bírói döntés felülvizsgálatakor az  Alkotmánybíróság az  alkotmányjogi panasz hatásköréhez 
igazodva a konkrét ügy érdemét érintő alkotmányossági vetületű kérdésekről határozott, de ennek a konkrét ügyre 
vonatkozó konzekvenciáit már az  eljáró hatóságnak, illetve bíróságnak kell levonnia. Az  indítványozó számára 
ilyenformán biztosítható hatékony jogorvoslat az Alaptörvény sérelmével szemben.

 [38] 5. Az  Alkotmánybíróság a  határozat Magyar Közlönyben történő közzétételét az  Abtv. 44.  § (1)  bekezdésének 
második mondata alapján rendelte el.

Budapest, 2020. október 6.

Dr. Handó Tünde s. k.,
tanácsvezető, előadó alkotmánybíró

 Dr. Handó Tünde s. k., Dr. Handó Tünde s. k.,
 tanácsvezető alkotmánybíró tanácsvezető alkotmánybíró 
 az aláírásban akadályozott az aláírásban akadályozott 
 dr. Pokol Béla dr. Schanda Balázs 
 alkotmánybíró helyett alkotmánybíró helyett

 Dr. Handó Tünde s. k., Dr. Handó Tünde s. k.,
 tanácsvezető alkotmánybíró tanácsvezető alkotmánybíró 
 az aláírásban akadályozott az aláírásban akadályozott 
 dr. Szívós Mária dr. Varga Zs. András 
 alkotmánybíró helyett alkotmánybíró helyett

Alkotmánybírósági ügyszám: IV/1928/2019.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 225. szám 7069

IX. Határozatok Tára

A Kormány 1658/2020. (X. 15.) Korm. határozata
a nemzeti egészségügyi telefonos ügyfélszolgálati és online információs központ létrehozásáról

 1.  A Kormány
a) egyetért a  nemzeti egészségügyi telefonos ügyfélszolgálati és online információs központ (információs 

központ) létrehozásával,
b) egyetért azzal, hogy az  a)  alpontban meghatározott cél megvalósításához összesen bruttó 

2 026 589 000 forint biztosítása szükséges,
c) 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
ca) egyetért az  EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú, „Egészségügyi ellátórendszer 

szakmai módszertani fejlesztése” című kiemelt projekt (a továbbiakban: projekt) összköltségének 
az 1. melléklet szerinti növelésével,

cb) az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról 
szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6/A.  §-a alapján hozzájárul, 
hogy a  projekt keretemelése és annak végrehajtása során a  Korm. rendelet 3–5.  §-ában foglalt 
eljárási szabályok ne kerüljenek alkalmazásra,

cc) egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával,
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2021. március 31.

d) egyetért azzal, hogy amennyiben az elszámolási szabályok lehetővé teszik, az a) alpontban meghatározott cél 
megvalósításához szükséges forrás a REACT EU keret terhére kerüljön biztosításra.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a REACT EU forrás felhasználására irányuló európai uniós rendelet hatálybalépését követően 

az  Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programmal kapcsolatos, a  REACT EU prioritás 
létrehozására irányuló módosítás Európai Bizottsághoz történő benyújtását követően 
haladéktalanul

 2.  Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) 
Korm. határozat
a) 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C:31c. mezőjében a „68,58 (ebből VEKOP: 3,43; ebből indikatív önerő: 

17,15)” szövegrész helyébe a „65,58 (ebből VEKOP: 3,43; ebből indikatív önerő: 14,15)” szöveg,
b) 1. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat C:8 mezőjében a „7,00” szövegrész helyébe a „10,00 (ebből indikatív 

önerő: 3,00)” szöveg,
c) 2. mellékletében foglalt táblázat

ca) D:14a. mezőjében a „11,43 (ebből VEKOP: 3,43)” szövegrész helyébe a „12,85 (ebből VEKOP: 3,43)” 
szöveg;

cb) E:14a mezőjében a „–” szövegrész helyébe a „0,61” szöveg
lép.

 3.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1658/2020. (X. 15.) Korm. határozathoz

  A B C D E F G H

1.
Projekt 

azonosító száma

Projekt 

megnevezése
Kedvezményezett neve

Projekt jóváhagyott 

támogatása 

(bruttó, forint)

Többlettámogatás legfeljebb

(bruttó, forint)

Projekt megnövelt 

támogatása  

(bruttó, forint)

Projekt rövid bemutatása

Az Emberi 

Erőforrás 

Fejlesztési 

Operatív Program

(EFOP) keretében 

finanszírozandó 

összeg

Az Európai 

Unió felé nem 

elszámolható 

egyéb költségek 

(XIX. Uniós 

fejlesztések 

fejezet EFOP hazai 

társfinanszírozása) 

terhére 

finanszírozni 

tervezett összeg

2.
EFOP-1.8.0-
VEKOP-17

Egészségügyi 
ellátórendszer 

szakmai 
módszertani 

fejlesztése

Nemzeti 
Népegészségügyi 

Központ
(konzorciumvezető)
Állami Egészségügyi 

Ellátó Központ,
Semmelweis Egyetem,

Nemzeti 
Egészségbiztosítási 

Alapkezelő

11 430 000 000 1 418 612 300 607 976 700 13 456 589 000

A projekt célja minőségében megújult komplex 
egészségügyi alapellátási és népegészségügyi rendszer 
létrehozása, a népegészségügyi szolgáltatásokhoz, 
ismeretekhez való hozzáférés javítása, illetve  
a megelőzés és egészségfejlesztés, a kialakított 
közösségi egészségszervezési és a helyi 
egészségfejlesztési funkciók meglévő kapacitásainak 
kibővítése a le nem fedett földrajzi területeken,  
valamint az egészségfejlesztés feladatrendszerére  
a mentális egészségfejlesztés funkcióinak ráépítése.  
A projekt célja továbbá a szervezeti kultúra fejlesztése 
(és ezen belül a személyzet képzése és felkészítése), 
valamint a veszélyforrásokra figyelmet szentelő 
szemlélet megteremtése a betegbiztonság mint  
az egészségügyi ellátás során potenciálisan 
bekövetkező, elkerülhető egészségkárosodással 
szembeni védelem fejlesztése érdekében.
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A Kormány 1659/2020. (X. 15.) Korm. határozata
a járóbeteg irányítási rendszerek korszerűsítéséről

 1.  A Kormány
a) egyetért az  EFOP-1.9.6-16-2017-00001 azonosító számú „Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések”  

c. projekt (a továbbiakban: projekt) E.1. alkomponense eredményeként létrejött intézményen belüli járóbeteg 
irányítási és folyamatszervezési rendszer egységes módszertanának országos kiterjesztésével oly módon 
módosítva azt, miszerint figyelembe kell venni, hogy a magas szintű járóbeteg-szakellátás megvalósításánál 
elkerülhetetlen a  szakellátás és az  alapellátás közötti betegútszervezés folyamatának megfelelő fejlesztése 
is, és olyan rendszer kialakítása szükséges, amely kezeli a  járási szintű betegútszervezést, hatására 
nagyban fokozódik az  alapellátást végző háziorvosi körzetek, praxisközösségek és a  városi kórházak 
együttműködésének támogatása;

b) egyetért azzal, hogy az a) alpontban meghatározott cél megvalósításához összesen bruttó 15 798 800 000 forint 
biztosítása szükséges;

c) a 2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.)  
Korm. rendelet] 4. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott jogkörében eljárva
ca) egyetért a projekt összköltségének az 1. melléklet szerinti növelésével,
cb) az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról 

szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6/A.  §-a alapján hozzájárul 
ahhoz, hogy a  projekt keretemelése és annak végrehajtása során a  Korm. rendelet 3–5.  §-ában 
foglalt eljárási szabályok ne kerüljenek alkalmazásra,

cc) egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2020. december 31.

d) egyetért azzal, hogy a projekthez bruttó 4 739 640 000 forint összegű, európai uniós forrás terhére el nem 
számolható költség – az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának 
rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján – az Emberi Erőforrás 
Fejlesztési Operatív Program hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön biztosításra;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2020. október 31.

e) egyetért azzal, hogy az  emberi erőforrások minisztere – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter 
bevonásával – gondoskodjon az  a)  alpontban meghatározott cél megvalósításához szükséges forrásnak 
REACT EU forrásból történő biztosításáról.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
 innovációért és technológiáért felelős miniszter 
Határidő: a REACT EU forrás felhasználására irányuló európai uniós rendelet hatálybalépését követően 

az  Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programmal kapcsolatos, a  REACT EU prioritás 
létrehozására vonatkozó módosítás Európai Bizottsághoz történő benyújtását követően 
haladéktalanul

 2.  A  Kormány a  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés c)  pontjában biztosított jogkörében eljárva úgy 
határoz, hogy az  Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló  
1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat
a) 1. pont e) alpontjában a „45,40” szövegrész helyébe az „50,14” szöveg,
b) 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C:31c. mezőjében a „65,58” szövegrész helyébe az „54,52” szöveg,
c) 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C:44 mezőjében a „30,86 (ebből indikatív önerő: 9,26)” szövegrész 

helyébe a „46,66 (ebből indikatív önerő: 14,00)” szöveg,
d) 2. mellékletében foglalt táblázat 

da) D:27 mezőjében a „21,61” szövegrész helyébe a „32,67” szöveg;
db) E:27 mezőjében a „9,26” szövegrész helyébe a „14,00” szöveg

lép.
 3.  Ez a határozat a közzétételét követő 2. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1659/2020. (X. 15.) Korm. határozathoz

  A B C D E F G H

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Projekt jóváhagyott 

támogatása 

(bruttó, forint)

Többlettámogatás legfeljebb

(bruttó, forint)

Projekt megnövelt 

támogatása 

(bruttó, forint)

Projekt rövid bemutatásaAz EFOP keretében 

finanszírozandó 

összeg

Az EU felé nem 

elszámolható egyéb 

költségek  

(XIX. Uniós fejlesztések 

fejezet EFOP hazai 

társfinanszírozás) 

terhére finanszírozni 

tervezett összeg

2.
EFOP-1.9.6-16-

2017-00001 

Elektronikus 
egészségügyi ágazati 

fejlesztések

Állami Egészségügyi Ellátó 
Központ 

(konzorciumvezető) 
Nemzeti Népegészségügyi 

Központ, 
Országos Gyógyszerészeti 

és Élelmezés-egészségügyi 
Intézet, 

NISZ Nemzeti 
Infokommunikációs 

Szolgáltató Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság, 

Nemzeti Egészségbiztosítási 
Alapkezelő

30 860 000 000 11 059 160 000 4 739 640 000 46 658 800 000

A projekt célja 
– a Nemzeti 
Infokommunikációs 
Stratégia céljainak 
megfelelő komplex 
fejlesztési program 
végrehajtása által –  
az egészségügyi ágazat 
hatékonyságának 
és lakosság 
részére nyújtott 
szolgáltatásainak 
minőségfejlesztése.
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A Kormány 1660/2020. (X. 15.) Korm. határozata
a Dél-budai Centrumkórház megközelíthetőségének fejlesztéséről

A Kormány
 1. a Dél-budai Centrumkórház (a  továbbiakban: DBC) jelentőségének és kapacitásának megfelelő színvonalú 

közlekedési kiszolgálása érdekében egyetért az Egészséges Budapest Program Dél-budai Centrumának helyszínéről 
szóló 1592/2016. (X. 27.) Korm. határozat 1. és 2. pontja szerinti helyszín közúti megközelíthetőségéhez szükséges 
alábbi infrastrukturális fejlesztések (a továbbiakban együtt: Beruházás) előkészítésével:
a) a Dobogó út M1–M7 autópályák fővárosi bevezető szakasza és Balatoni út közötti szakaszának átépítése 

a DBC közvetlen elérésének biztosításához,
b) új közúti csomópont kiépítése a Dobogó út – Őrmezei út – Balatoni út kereszteződésben, beleértve a Balatoni 

út Menyecske utca és Egérút közötti szakaszán a  csomóponti kapcsolódáshoz szükséges útépítési és 
forgalomtechnikai korrekciókat,

c) új különszintű városi csomópont kiépítése az M1–M7 autópályák fővárosi bevezető szakasza – Gazdagréti út 
– Budaörsi út – Dobogó út csomópontban;

 2. egyetért azzal, hogy a  Miniszterelnökséget vezető miniszter az  1.  pontban foglaltak megvalósítása érdekében 
a  BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a  továbbiakban:  
BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt.) mint előkészítő útján gondoskodjon a  szükséges előkészítési 
feladatok ellátásáról, úgy mint az  engedélyezési tervek elkészítéséről, az  építési engedélyek megszerzéséről, 
valamint a kiviteli tervek és a tenderdokumentáció elkészítéséről;

 3. a 2021–2027 közötti európai uniós programozási időszak kötöttpályás közlekedési projektjeinek előkészítéséhez 
szükséges átcsoportosításról és az  Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének 
megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1523/2020. (VIII. 14.)  
Korm. határozathoz kapcsolódóan felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a BFK Budapest Fejlesztési 
Központ Nonprofit Zrt. útján készítsen megvalósíthatósági tanulmányt a  Kelenföldi intermodális csomópont 
őrmezői autóbusz-terminál megvalósításának előkészítéséhez kapcsolódóan a villamos infrastruktúra kiépítésének 
lehetőségéről;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2021. szeptember 30.

 4. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  2.  pontban foglalt előkészítő feladatok megvalósítása 
érdekében a  BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. útján gondoskodjon a  Beruházás tervezőjének 
kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési eljárás megindításáról;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2021. március 1.

 5. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  4.  pont szerinti feltételes közbeszerzési eljárás során 
megismert árajánlatok alapján készítsen előterjesztést a  Kormány részére a  tervezési költségek bemutatásával, 
a Beruházás teljes körű előkészítése érdekében;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a közbeszerzési eljárás lezárását követően azonnal

 6. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az  Egészséges Budapest Program Dél-budai Centruma 
létrehozásával összefüggő koordinációs és egyeztetési feladatok ellátásáért felelős miniszterelnöki megbízottal 
együttműködve, a  BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt., valamint a  DBC Dél-budai Centrum 
Projekt Beruházó és Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján gondoskodjon az  előkészítő 
feladatok megvalósítása során a  Beruházás és a  DBC megvalósítására irányuló beruházás időbeli és műszaki 
összehangolásáról.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1661/2020. (X. 15.) Korm. határozata
az Úszónemzet Program részeként megvalósuló, „Minden gyermek tanuljon meg úszni!” alprogram 
bevezetéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért a „Minden gyermek tanuljon meg úszni!” kormányzati célkitűzéssel, összhangban a Magyar Úszó Szövetség 

(a továbbiakban: Szövetség) által kidolgozott Úszónemzet Program szerinti óvodai nagycsoport és általános iskola 
alsó tagozat célcsoport kötelező úszásoktatásának (a továbbiakban: alprogram) koncepciójával;

 2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a Szövetség bevonásával és az illetékes köznevelési intézmények 
fenntartóinak közreműködésével – gondoskodjon a  2020/2021. tanévben az  alprogram bevezetéséről Budapest 
XXII. kerülete, Debrecen, Mór, Tokaj településeken azzal, hogy a  lebonyolítást 2021. február 1. és 2021. június 30. 
között kell megvalósítani;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2021. június 30.

 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon a  2.  pontban 
foglaltak megvalósításához
a) a 2020. évben szükséges 198 675 448 forint biztosításáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 

szóló 2019. évi LXXI. törvény 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 29. Sportági fejlesztési koncepciók 
megvalósításával összefüggő feladatok támogatása jogcímcsoport javára,

b) a 2021. évben szükséges 198 675 448 forint biztosításáról a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről 
szóló 2020. évi XC. törvény 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 29. Sportági fejlesztési koncepciók 
megvalósításával összefüggő feladatok támogatása jogcímcsoport javára;
Felelős: pénzügyminiszter 

emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 2020. évi forrás biztosítása tekintetében 2020. október 31.
 a 2021. évi forrás biztosítása tekintetében a felmerülés ütemében

 4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a 2. pontban meghatározott feladat megvalósításához, a 3. pontban 
megjelölt forrás terhére adjon ki – az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 101/A.  §-a alapján – egyszerűsített támogatói okiratot a  Szövetség részére elszámolási, a  fel nem 
használt, valamint a nem rendeltetésszerűen felhasznált támogatási összeg tekintetében visszafizetési kötelezettség 
rögzítésével;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a költségvetési támogatás rendelkezésre állását követő 30 napon belül

 5. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét hogy a  2.  pont szerinti alprogram eredményéről és a „Minden gyermek 
tanuljon meg úszni!” kormányzati célkitűzés teljes körű megvalósításához szükséges intézkedésekről készítsen 
előterjesztést a Kormány részére.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2021. szeptember 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1662/2020. (X. 15.) Korm. határozata
az Úszónemzet Programmal összehangolt, a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 
III. ütemében javasolt tanuszoda-fejlesztések előkészítéséhez szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért a  Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program végrehajtásával kapcsolatos feladatokról szóló 

1523/2015. (VII. 31.) Korm. határozat alapján a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program III. ütemében 
tervezett, a Magyar Úszó Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) által kidolgozott Úszónemzet Program keretében 
javasolt tanuszoda-beruházások (a  továbbiakban: Beruházások) koncepciójával és azok koncepció szerinti 
előkészítésével;

 2. egyetért azzal, hogy a  Beruházások keretében a  tanuszodák a  Szövetség által javasolt műszaki tartalommal és 
elrendezéssel épüljenek meg, a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program eddigi organikus építészeti 
látványvilágához illeszkedő kialakítással;

 3. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;
 4. a Beruházások előkészítésére a  Nemzeti Sportközpontokat (a  továbbiakban: NSK) jelöli ki, azzal, hogy az  5.  pont 

szerinti előkészítési fázisokat 2021. április 30. napjáig kell megvalósítani;
 5. egyetért azzal, hogy a  Beruházásoknak a  Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII.  6.) 

Korm.  rendelet 2.  § (2)  bekezdés a) és g)  pontjában foglalt előkészítési fázisai megvalósítására legfeljebb 
184 218 000 forint forrás kerüljön biztosításra, az alábbi ütemezés szerint:
a) a 2020. évben legfeljebb 67 218 000 forint,
b) a 2021. évben legfeljebb 117 000 000 forint;

 6. az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 
a Beruházások 5. pont szerinti előkészítési fázisainak 2020. évi finanszírozása érdekében összesen 67 218 000 forint 
egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt, valamint a nem rendeltetésszerűen felhasznált 
rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel a  Magyarország 2020.  évi központi költségvetéséről szóló 
2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű 
előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, a  Kvtv. 
1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 3. Nemzeti Sportközpontok cím javára, az  1.  melléklet 
szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal
Az elszámolás és a fel nem használt, valamint a nem rendeltetésszerűen felhasznált rész visszafizetése tekintetében

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2021. június 30.

 7. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – elszámolási és a  fel nem 
használt, valamint a  nem rendeltetésszerűen felhasznált rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel  – 
gondoskodjon az  5.  pont b)  alpontja szerinti összeg rendelkezésre állásáról a  Magyarország 2021.  évi központi 
költségvetéséről szóló 2020.  évi XC.  törvény (a  továbbiakban: 2021.  évi Kvtv.) 1.  melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi 
Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi tartalékok alcím, 2. Beruházás Előkészítési Alap 
jogcímcsoport terhére, a  2021.  évi Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 3. Nemzeti 
Sportközpontok cím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 2021. évi Kvtv. végrehajtása során, a felmerülés ütemében
 8. egyetért azzal, hogy a Beruházások megvalósítója a Beruházási Ügynökség legyen;
 9. egyetért azzal, hogy a Beruházások során létrejövő vagyonelemek vagyonkezelője az NSK legyen;



7076 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 225. szám 

 10. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy készítsen előterjesztést a  Kormány részére a  Beruházások 5.  pont 
szerinti előkészítési fázisainak eredményéről, valamint a Beruházások előkészítésének folytatásáról, azok ütemezett 
forrásigényére és a Beruházások helyszíneire vonatkozó javaslat bemutatásával.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 4. pont szerinti véghatáridőt követő 45 napon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1662/2020. (X. 15.) Korm. határozathoz

XV. Pénzügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

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 K I A D Á S O K (+/-) következő

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

hatása
XV. Pénzügyminisztérium

26 Központi kezelésű előirányzatok
2 Központi tartalékok 

375739 4 Beruházás Előkészítési Alap -67 218 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

298224 3 Nemzeti Sportközpontok
K6 Felhalmozási kiadások 67 218 000

forintban

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

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

hatása

forintban

Államháztartási 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
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
298224 3 Nemzeti Sportközpontok 67 218 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

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

Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 67 218 000 67 218 000

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

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2020.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

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

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

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

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

1 példány
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A Kormány 1663/2020. (X. 15.) Korm. határozata
egyes aktív turisztikai fejlesztések turisztikai térségekben történő megvalósításáról

 1. A Kormány a belföldi aktív és ökoturizmus megnövekedett igényei alapján, valamint a Debrecen, Hajdúszoboszló, 
Hortobágy és Tisza-tó kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a  térségben megvalósítandó 
egyes beruházásokról szóló 1522/2017. (VIII. 14.) Korm. határozatban [a továbbiakban: 1522/2017. (VIII. 14.) 
Korm. határozat] és a  Dunakanyar kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról, valamint a  térségben 
megvalósítandó egyes fejlesztésekről szóló 1550/2017. (VIII. 18.) Korm. határozatban [a továbbiakban: 1550/2017. 
(VIII. 18.) Korm. határozat] foglaltak eredményes megvalósítása érdekében
a) felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  miniszterelnök kabinetfőnöke és az  aktív Magyarországért felelős 

kormánybiztos bevonásával gondoskodjon
aa) az 1522/2017. (VIII. 14.) Korm. határozat 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat D:6 mezője szerinti, 

a „Tisza-tavi síkvidéki kerékpározás infrastrukturális és szolgáltatási fejlesztése”,
ab) az  1550/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat 1.  mellékletében foglalt táblázat D:2 mezője szerinti, 

a „Börzsöny kerékpárút-hálózatának fejlesztése”,
ac) az  1550/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat 1.  mellékletében foglalt táblázat D:17 mezője szerinti, 

az  „Erdei kerékpáros infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése a  Pilis-Visegrádi-hegység, 
Budai-hegység területén”,

ad) az  1550/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat 1.  mellékletében foglalt táblázat D:25 mezője szerinti, 
a „Nagyvillám sípálya infrastrukturális és szolgáltatási fejlesztése”,

ae) az  1550/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat 1.  mellékletében foglalt táblázat D:31 mezője szerinti, 
a „ „Parkolj és túrázz!” parkolópontok kialakítása a Dunakanyarban”

 megnevezésű program megvalósítása érdekében a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 
szóló 2019. évi LXXI. törvény 1.  melléklet XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 17. Aktív kikapcsolódást szolgáló programok, beruházások 
jogcímcsoport javára 6 003 000 000 forint biztosításáról;
Felelős: pénzügyminiszter 

a miniszterelnök kabinetfőnöke 
aktív Magyarországért felelős kormánybiztos

Határidő: azonnal
b) felhívja az aktív Magyarországért felelős kormánybiztost, hogy az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) útján gondoskodjon az a) alpont szerinti 
programok megvalósításáról;
Felelős: aktív Magyarországért felelős kormánybiztos
Határidő: folyamatos

c) felhívja az  aktív Magyarországért felelős kormánybiztost, hogy a Társaság bevonásával dolgozza ki a  Mátra 
aktív kikapcsolódást szolgáló, turisztikai és sportcélú fejlesztési programját;
Felelős: aktív Magyarországért felelős kormánybiztos
Határidő: 2021. június 30.

d) felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – a  pénzügyminiszter bevonásával  – 
vizsgálja meg a turisztikai térségekben történő aktív turisztikai fejlesztések európai uniós finanszírozásának 
lehetőségeit, és ennek eredményeként tegye meg a szükséges intézkedéseket az európai uniós finanszírozás 
érdekében, ideértve a  2021–2027 közötti európai uniós programozási időszak forrásai (így a  kohéziós 
politikai operatív programok vagy a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz) terhére történő haladéktalan 
átforgatást és elszámolást is, amint erre a vonatkozó európai uniós szabályozás lehetőséget biztosít.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 

pénzügyminiszter
Határidő: folyamatos

 2. A Kormány visszavonja a  Kékes aktív kikapcsolódást szolgáló, turisztikai és sportcélú fejlesztési Programjának 
elkészítéséről és a  sátoraljaújhelyi Zemplén Kalandpark négyévszakos fejlesztéséről szóló 2148/2017. (XII. 29.) 
Korm. határozat 1. pontját.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1664/2020. (X. 15.) Korm. határozata
a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és  
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról, továbbá kormányhatározat módosításáról

 1.  A Kormány
a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33.  § (2)  bekezdésében 

biztosított jogkörében eljárva 32 922 885 540 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 
2020.  évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet 
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 1. Gazdaságvédelmi programok cím (a továbbiakban: GVP előirányzat) 
terhére, az 1. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

b) a Kvtv. 79.  §-ában biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja a  GVP előirányzatnak az  a)  alpont 
szerinti átcsoportosítás alapján, az  eredeti előirányzaton felül – az  eddig jóváhagyotton túl további – 
32 922 885 540 forinttal történő túlteljesülését;

c) az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében, valamint az  az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153.  §-ában biztosított jogkörében eljárva 4 443 861 088 forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XLII. A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 
43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, a 2. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

d) az Áht. 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 2 331 873 112 forint 
egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében visszatérítési 
kötelezettséggel a  Kvtv. 1.  melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 21. Központi kezelésű 
előirányzatok cím, 4. Központi tartalékok alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport 
terhére, a 3. melléklet szerint;

 Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 

a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: 2021. december 31.

e) az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 84 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el, a 4. melléklet szerint.
Felelős: pénzügyminiszter 

Miniszterelnökséget vezető miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal
 2. A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a  Központi Maradványelszámolási Alapból és a  Járvány Elleni 

Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint a Karcagi Járásbíróság 
állami tulajdonú ingatlanban történő elhelyezéséről szóló 1263/2020. (V. 28.) Korm. határozat 7.  pontjában 
az  „  ,  –  az  ingatlanon fennálló, közfeladat-ellátást szolgáló bérleti jogviszonyon és az  ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyzett vezetékjogokon felüli – per-, teher- és igénymentesen az  állam javára történő megszerzéséről” 
szövegrész helyébe az „az állam javára történő megszerzéséről” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1664/2020. (X. 15.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XI. Miniszterelnökség
XII. Agrárminisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 

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
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

359028 3 A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 100 000 000

388828 31 Tisztítsuk meg az Országot! pályázati támogatás
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 000 000 000

XI. Miniszterelnökség
341239 7 Nemzeti Örökség Intézete

K6 Beruházások 25 000 000
015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

K3 Dologi kiadások 7 043 137
K6 Beruházások 152 171 400
K7 Felújítások 112 000 000

304191 14 Nemzeti Közszolgálati Egyetem
K3 Dologi kiadások 150 448 874
K6 Beruházások 1 393 544 039
K7 Felújítások 44 007 087

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

31 Nemzetiségi célú költségvetési támogatások
349406 4 Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 600 000 000
295146 43 Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok

K3 Dologi kiadások 38 224 000
K5 Egyéb működési célú kiadások 420 745 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 880 106 000

360584 88 Nemzeti Kastélyprogram
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 400 000 000

XII. Agrárminisztérium
271134 14 Nemzeti park igazgatóságok

K3 Dologi kiadások 190 000 000
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

8 Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása
347984 2 Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 014 000 000
XIV. Belügyminisztérium

330039 17 Vízügyi Igazgatóságok
K1 Személyi juttatások 108 200 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16 800 000
K3 Dologi kiadások 1 625 000 000
K6 Beruházások 750 000 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Ágazati célfeladatok

347762 56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
K3 Dologi kiadások 9 073 081 653

XV. Pénzügyminisztérium
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Területfejlesztési feladatok
346706 1 Területfejlesztéssel összefüggő feladatok

K5 Egyéb működési célú kiadások 73 036 530
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 915 696 670

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

38 Egyéb feladatok
388839 36 Illegális hulladéklerakás felszámolásának támogatása

K1 Személyi juttatások 34 632 035
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 367 965
K3 Dologi kiadások 50 000 000
K5 Egyéb működési célú kiadások 8 824 000 000
K6 Beruházások 116 000 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

13 Művészeti tevékenységek
372840 2 Magyar Rádió Hangarchívuma elhelyezése

K5 Egyéb működési célú kiadások 41 152 595
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 404 149 405

264178 28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 358 300 000

343451 48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték
K3 Dologi kiadások 179 150

XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 
385484 1 Gazdaságvédelmi programok

K5 Egyéb működési célú kiadások -32 922 885 540

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

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

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

hatása

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

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

341239 7 Nemzeti Örökség Intézete 25 000 000
015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 271 214 537
304191 14 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1 588 000 000

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

31 Nemzetiségi célú költségvetési támogatások
349406 4 Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre 2 600 000 000
295146 43 Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok 2 339 075 000
360584 88 Nemzeti Kastélyprogram 400 000 000

XII. Agrárminisztérium
271134 14 Nemzeti park igazgatóságok 190 000 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
8 Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása

347984 2 Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása 2 014 000 000
XIV. Belügyminisztérium

330039 17 Vízügyi Igazgatóságok 2 500 000 000
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Ágazati célfeladatok
347762 56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 9 073 081 653

XV. Pénzügyminisztérium
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Területfejlesztési feladatok
346706 1 Területfejlesztéssel összefüggő feladatok 988 733 200

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

38 Egyéb feladatok
388839 36 Illegális hulladéklerakás felszámolásának támogatása 9 030 000 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

13 Művészeti tevékenységek
372840 2 Magyar Rádió Hangarchívuma elhelyezése 445 302 000
264178 28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása 358 300 000
343451 48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték 179 150

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 32 922 885 540 32 922 885 540

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

Magyar Államkincstár  1 példány

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E L

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2020.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

K I A D Á S O K 
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IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XI. Miniszterelnökség
XII. Agrárminisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 

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
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

359028 3 A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 100 000 000

388828 31 Tisztítsuk meg az Országot! pályázati támogatás
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 000 000 000

XI. Miniszterelnökség
341239 7 Nemzeti Örökség Intézete

K6 Beruházások 25 000 000
015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

K3 Dologi kiadások 7 043 137
K6 Beruházások 152 171 400
K7 Felújítások 112 000 000

304191 14 Nemzeti Közszolgálati Egyetem
K3 Dologi kiadások 150 448 874
K6 Beruházások 1 393 544 039
K7 Felújítások 44 007 087

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

31 Nemzetiségi célú költségvetési támogatások
349406 4 Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 600 000 000
295146 43 Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok

K3 Dologi kiadások 38 224 000
K5 Egyéb működési célú kiadások 420 745 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 880 106 000

360584 88 Nemzeti Kastélyprogram
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 400 000 000

XII. Agrárminisztérium
271134 14 Nemzeti park igazgatóságok

K3 Dologi kiadások 190 000 000
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

8 Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása
347984 2 Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 014 000 000
XIV. Belügyminisztérium

330039 17 Vízügyi Igazgatóságok
K1 Személyi juttatások 108 200 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 16 800 000
K3 Dologi kiadások 1 625 000 000
K6 Beruházások 750 000 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Ágazati célfeladatok

347762 56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
K3 Dologi kiadások 9 073 081 653

XV. Pénzügyminisztérium
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Területfejlesztési feladatok
346706 1 Területfejlesztéssel összefüggő feladatok

K5 Egyéb működési célú kiadások 73 036 530
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 915 696 670

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

38 Egyéb feladatok
388839 36 Illegális hulladéklerakás felszámolásának támogatása

K1 Személyi juttatások 34 632 035
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 367 965
K3 Dologi kiadások 50 000 000
K5 Egyéb működési célú kiadások 8 824 000 000
K6 Beruházások 116 000 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

13 Művészeti tevékenységek
372840 2 Magyar Rádió Hangarchívuma elhelyezése

K5 Egyéb működési célú kiadások 41 152 595
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 404 149 405

264178 28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 358 300 000

343451 48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték
K3 Dologi kiadások 179 150

XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 
385484 1 Gazdaságvédelmi programok

K5 Egyéb működési célú kiadások -32 922 885 540

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

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

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

hatása

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

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

341239 7 Nemzeti Örökség Intézete 25 000 000
015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 271 214 537
304191 14 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 1 588 000 000

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

31 Nemzetiségi célú költségvetési támogatások
349406 4 Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre 2 600 000 000
295146 43 Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok 2 339 075 000
360584 88 Nemzeti Kastélyprogram 400 000 000

XII. Agrárminisztérium
271134 14 Nemzeti park igazgatóságok 190 000 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
8 Állami tulajdonú társaságok szakmai feladatainak támogatása

347984 2 Állami erdőgazdasági társaságok szakmai feladatainak támogatása 2 014 000 000
XIV. Belügyminisztérium

330039 17 Vízügyi Igazgatóságok 2 500 000 000
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Ágazati célfeladatok
347762 56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 9 073 081 653

XV. Pénzügyminisztérium
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Területfejlesztési feladatok
346706 1 Területfejlesztéssel összefüggő feladatok 988 733 200

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

38 Egyéb feladatok
388839 36 Illegális hulladéklerakás felszámolásának támogatása 9 030 000 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

13 Művészeti tevékenységek
372840 2 Magyar Rádió Hangarchívuma elhelyezése 445 302 000
264178 28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása 358 300 000
343451 48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték 179 150

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 32 922 885 540 32 922 885 540

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

Magyar Államkincstár  1 példány

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E L

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2020.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

K I A D Á S O K 
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2. melléklet az 1664/2020. (X. 15.) Korm. határozathoz

XII. Agrárminisztérium
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

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
XII. Agrárminisztéirum

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Agrár célelőirányzatok

346140 31 Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 800 000 000

XIII. Honvédelmi Minisztérium
198291 2 Magyar Honvédség

K3 Dologi kiadások 213 483 832
K6 Beruházások 2 247 516 168

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

38 Egyéb feladatok
280845 7 Állami többletfeladatok

K3 Dologi kiadások 218 542
K5 Egyéb működési célú kiadások 437 084 703

XX. Emberi Erőforrások Minisztrériuma
298224 3 Nemzeti Sportközpontok

K3 Dologi kiadások 419 146 187
002950 16 Nemzeti Népegészségügyi Központ

K3 Dologi kiadások 165 743 570
K6 Beruházások 92 564 051

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
23 Sporttevékenység támogatása

25155 4 Versenysport támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 68 104 035

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
374873 43 Központi Maradványelszámolási Alap

K5 Egyéb működési célú kiadások -4 443 861 088

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

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

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

hatása

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

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

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

hatása
XII. Agrárminisztéirum

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Agrár célelőirányzatok

346140 31 Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak támogatása 800 000 000
XIII. Honvédelmi Minisztérium

198291 2 Magyar Honvédség 2 461 000 000
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
38 Egyéb feladatok

280845 7 Állami többletfeladatok 437 303 245
XX. Emberi Erőforrások Minisztrériuma

298224 3 Nemzeti Sportközpontok 419 146 187
002950 16 Nemzeti Népegészségügyi Központ 258 307 621

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
23 Sporttevékenység támogatása

25155 4 Versenysport támogatása 68 104 035

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 4 443 861 088 4 443 861 088

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

Magyar Államkincstár  1 példány

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 
A módosítást elrendelő 

jogszabály/határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2020.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

K I A D Á S O K 
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3. melléklet az 1664/2020. (X. 15.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
LXV. Bethlen Gábor Alap

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

11 Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése
376217 9 Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok

K3 Dologi kiadások 265 568
K5 Egyéb működési célú kiadások 531 135 829

31 Nemzetiségi célú költségvetési támogatások
349406 4 Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre

K5 Egyéb működési célú kiadások 382 715
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 765 429 000

359517 81 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatok
K3 Dologi kiadások 41 500
K5 Egyéb működési célú kiadások 72 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 11 000 000

XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
21 Központi kezelésű előirányzatok

4 Központi tartalékok
297102 1 Rendkívüli kormányzati intézkedések

K5 Egyéb működési célú kiadások -2 331 873 112
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

42 Alapok támogatása
263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 921 618 500
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 30 000 000

LXV. Bethlen Gábor Alap
263145 4 Nemzetpolitikai célú támogatások

K5 Egyéb működési célú kiadások 920 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 30 000 000

379839 5 Működtetési célú kifizetések
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 618 500

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

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

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

hatása
LXV. Bethlen Gábor Alap

2 Költségvetési támogatás
284901 3 Eseti támogatás

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 921 618 500
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 30 000 000

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 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

11 Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése
376217 9 Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok 531 401 397

31 Nemzetiségi célú költségvetési támogatások
349406 4 Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre 765 811 715
359517 81 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatok 83 041 500

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 2 331 873 112 2 331 873 112

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2020.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Magyar Államkincstár  1 példány

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E L
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4. melléklet az 1664/2020. (X. 15.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

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

294502 1 Miniszterelnökség igazgatása
K3 Dologi kiadások -26 413 200

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
296668 2 Fejezeti általános tartalék

K5 Egyéb működési célú kiadások -57 586 800
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331662 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei

K3 Dologi kiadások 84 000 000

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

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

294502 1 Miniszterelnökség igazgatása -26 413 200
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

296668 2 Fejezeti általános tartalék -57 586 800
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331662 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 84 000 000

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 84 000 000 84 000 000

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Magyar Államkincstár  1 példány

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

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2020.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

K I A D Á S O K 
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A Kormány 1665/2020. (X. 15.) Korm. határozata
a Párizsi Magyar Intézet épületének teljes körű felújítása előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból 
történő támogatásáról

A Kormány
 1. Magyarország külpolitikai és kulturális diplomáciai érdekeinek érvényesülése érdekében – figyelemmel 

a  költséghatékonysági és gazdaságossági szempontokra – egyetért a  75006 Párizs, Rue Bonaparte 92. szám alatt 
található Párizsi Magyar Intézet elhelyezését biztosító ingatlan (a  továbbiakban: Ingatlan) teljes körű felújítására 
irányuló beruházás (a továbbiakban: Beruházás) koncepciójával és annak előkészítésével;

 2. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként a külgazdasági és külügyminisztert jelöli ki;
 3. egyetért azzal, hogy a  Beruházást követően az  Ingatlan vagyonkezelője továbbra is a  Külgazdasági és 

Külügyminisztérium legyen;
 4. a Beruházásnak a  Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 2.  § 

(2) bekezdés b), d), e), f ), h), i), l), m), n), o) és p) pontja szerinti előkészítési fázisaira a Beruházás Előkészítési Alap 
terhére a 2020. évben 58 650 000 forint, a 2021. évben 119 130 000 forint forrást biztosít azzal, hogy az előkészítési 
fázisokat 2022. február 1. napjáig kell megvalósítani;

 5. az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
58  650  000  forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2020.  évi központi költségvetéséről 
szóló 2019.  évi LXXI.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi 
kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, 
a  Kvtv. 1.  melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása cím javára, 
elszámolási és a  fel nem használt, valamint a  nem rendeltetésszerűen felhasznált rész tekintetében visszafizetési 
kötelezettséggel, az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: pénzügyminiszter 
külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: azonnal
Az elszámolás és a fel nem használt, valamint a nem rendeltetésszerűen felhasznált rész visszafizetése tekintetében

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: 2022. június 1.

 6. felhívja a  pénzügyminiszert, hogy – a  külgazdasági és külügyminiszter bevonásával – gondoskodjon a  Beruházás 
előkészítési költségeihez a  2021.  évben szükséges 119 130  000 forint biztosításáról a  Magyarország 2021.  évi 
központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.2.) 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi 
Alap, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, a  Kvtv.2. 
1.  melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása cím javára, 
elszámolási és a  fel nem használt, valamint a  nem rendeltetésszerűen felhasznált rész tekintetében visszafizetési 
kötelezettséggel;

Felelős: pénzügyminiszter 
külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: 2021. január 31.
 7. egyetért azzal, hogy a Beruházás előkészítője és megvalósítója a Külgazdasági és Külügyminisztérium legyen;
 8. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, 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: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: a Beruházás megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárást követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1665/2020. (X. 15.) Korm. határozathoz

XV. Pénzügyminisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

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
XV. Pénzügyminisztérium

26 Központi kezelésű előirányzatok
2 Központi tartalékok

375739 4 Beruházás Előkészítési Alap
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -58 650 000

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004118 2 Külképviseletek igazgatása

K6 Beruházások 58 650 000
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 A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- 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
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

004118 2 Külképviseletek igazgatása 58 650 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 58 650 000 58 650 000

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

Magyar Államkincstár  1 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2020.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító
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A Kormány 1666/2020. (X. 15.) Korm. határozata
a Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely turisztikai fejlesztésének támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  magyarországi vallási turizmus részarányának növelését segíti a  Mátraverebély-Szentkút 

Nemzeti Kegyhely fejlesztése, ezért támogatja a  Mátraverebély-Szentkút Nemzeti Kegyhely turisztikai termék- és 
szolgáltatások fejlesztéseinek (a továbbiakban együtt: Program) megvalósítását;

 2. egyetért azzal, hogy a Program legfeljebb 3 243 066 945 forint összegű költségvetési támogatásból valósuljon meg;
 3. egyetért azzal, hogy a  Programot a  Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány képviseletében eljáró Fons 

Sacer belső egyházi jogi személy valósítsa meg;
 4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  miniszterelnök kabinetfőnöke bevonásával – gondoskodjon a  Program 

2020.  évi finanszírozása érdekében 49  027  947  forint rendelkezésre állásáról a  Magyarország 2020.  évi központi 
költségvetéséről szóló 2019.  évi LXXI.  törvény 1.  melléklet XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 11. Turisztikai fejlesztési célelőirányzat jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
a miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: azonnal
 5. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  miniszterelnök kabinetfőnöke bevonásával – gondoskodjon a  Program 

megvalósulása érdekében
a) a 2021. költségvetési évre vonatkozóan legfeljebb 1 077 434 226 forint rendelkezésre állásáról 

a  Magyarország 2021.  évi központi költségvetéséről szóló 2020.  évi XC.  törvény 1.  melléklet 
XLVII.  Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 9. Gazdaságvédelmet szolgáló 
miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 1. Turisztikai fejlesztési célelőirányzat 
jogcímcsoport javára,
Felelős: pénzügyminiszter 

a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: a felmerülés ütemében

b) a 2022. költségvetési évre vonatkozóan legfeljebb 1 266 959 862 forint rendelkezésre állásáról a  2022.  évi 
központi költségvetés Turisztikai fejlesztési célelőirányzattal azonos célú előirányzata javára,
Felelős: pénzügyminiszter 

a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: a 2022. évi központi költségvetés tervezése során

c) a 2023. költségvetési évre vonatkozóan legfeljebb 849 644 910 forint rendelkezésre állásáról a  2023.  évi 
központi költségvetés Turisztikai fejlesztési célelőirányzattal azonos célú előirányzata javára;
Felelős: pénzügyminiszter 

a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: a 2023. évi központi költségvetés tervezése során

 6. felhívja a  miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy gondoskodjon a  Program megvalósítása érdekében a  Magyar 
Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: Ügynökség) – mint a  Turisztikai 
fejlesztési célelőirányzat kezelő szerve – útján a támogatási jogviszony létrehozásáról;

Felelős: a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követően azonnal

 7. a 6.  pont szerinti támogatási jogviszony tekintetében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 36.  § 
(4c)  bekezdés a)  pontjában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a  miniszterelnök kabinetfőnöke számára, 
hogy a Turisztikai fejlesztési célelőirányzaton vagy azzal azonos célú előirányzaton – a más kormányhatározatokban 
vállalt éven túli kötelezettségeken felül – az Ügynökség által a 2021–2023. költségvetési évek tekintetében évenként 
legfeljebb az alábbi összegek mértékéig éven túli kötelezettséget vállaljon
a) a 2021. évben 1 076 895 778 forint,
b) a 2022. évben 1 266 326 699 forint,
c) a 2023. évben 849 220 300 forint;
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 8. felhívja a  miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy az  Ügynökség bevonásával a  Program megvalósítását követően 
készítsen jelentést a Kormány számára az e határozatban előírt feladatok teljesítéséről.

Felelős: a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: 2024. június 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1667/2020. (X. 15.) Korm. határozata
a felcsúti Endresz György Általános Iskola építéséről

A Kormány a  Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében tervezett iskolafejlesztések előkészítéséhez 
szükséges további intézkedésekről szóló 1126/2019. (III. 13.) Korm. határozat 1.  pont c)  alpontjában foglalt beruházás 
megvalósítása érdekében
 1. egyetért a  felcsúti Endresz György Általános Iskola új iskola építésének (a továbbiakban: Beruházás) programszerű 

kormányzati magasépítési beruházásként történő megvalósításával az ingatlan-nyilvántartás szerinti Felcsút belterület 
329/2 helyrajzi számú ingatlanon;

 2. egyetért azzal, hogy a  Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek a  Székesfehérvári Tankerületi Központ 
vagyonkezelésébe kerüljenek;

 3. a Beruházás 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 6 370 990 358 forintban határozza meg;

 4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a  3.  pont szerinti összeg 2020. évi részének finanszírozása 
érdekében 465 702 105 forint rendelkezésre állásáról a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló  
2019. évi LXXI. törvény 1.  melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezet, 2. Programszerű 
magasépítési beruházások cím, 2. Tanterem fejlesztések előkészítése és megvalósítása alcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

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

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

 6. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 
gondoskodjon a 3. pont szerinti összeg 2022. évi részének rendelkezésre állásáról a 2022. évi központi költségvetés 
kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó fejezetében.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
 pénzügyminiszter
Határidő: a 2022. évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1668/2020. (X. 15.) Korm. határozata
az EFOP-2.1.1-16-2016-0008 azonosító számú („Kincses Szeglet Otthon – speciális gyermekotthon 
kialakítása Csongrád megyében” című) projekt összköltségének növeléséről

 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 
jogkörében eljárva
a) egyetért az EFOP-2.1.1-16-2016-00008 azonosító számú, „Kincses Szeglet Otthon – speciális gyermekotthon 

kialakítása Csongrád megyében” című projekt (a továbbiakban: projekt) összköltségének az  1.  melléklet 
szerinti növelésével,

b) hozzájárul az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról 
szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet] 6/A. §-a alapján, hogy 
a  projekt építési tevékenységéhez kapcsolódó keretemelése és annak végrehajtása során a  17/2017. (II.  1.) 
Korm. rendelet 5. §-a ne kerüljön alkalmazásra,

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

 2. A  Kormány egyetért azzal, hogy a  projekt esetén legfeljebb az  1.  mellékletben foglalt táblázat E:2 mezőjében 
meghatározott, összesen legfeljebb 100 689 901 forint összegű, az európai uniós forrás terhére el nem számolható 
költség – az  Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 
549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6.  § (1)  bekezdés  b)  pontja alapján – az  Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 
Program hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön biztosításra.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1668/2020. (X. 15.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

 1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Kedvezményezett 

neve

Eredeti támogatás 

(forint)

Magyarország 

központi 

költségvetéséről 

szóló törvényben 

meghatározott 

Uniós fejlesztések 

fejezet terhére 

történő 

többlettámogatás 

legfeljebb 

(forint)

Projekt megnövelt 

összköltsége 

legfeljebb 

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
EFOP-2.1.1-16-

2016-00008

Kincses Szeglet Otthon – 
speciális gyermekotthon 

kialakítása Csongrád 
megyében

Szociális és 
Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság
168 000 000 100 689 901 268 689 901

A projekt célja 20 új férőhely létesítése 
Ópusztaszeren, a gyermekvédelmi 
szakellátásban élő, speciális ellátási igényű, 
illetve kettős szükségletű leánygyermekek 
részére.
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A Kormány 1669/2020. (X. 15.) Korm. határozata
a KEHOP-1.3.0-15-2016-00010 azonosító számú („Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója” című) 
projekt támogatásának növeléséről, az ingatlanvásárlás költségtípusra történő átcsoportosításról, 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 [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 
4. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva egyetért
a) a KEHOP-1.3.0-15-2016-00010 azonosító számú, „Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója” című projekt 

(a továbbiakban: projekt) támogatásának az 1. melléklet szerinti növelésével,
b) a projekt 1. melléklet szerinti többlettámogatásának a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 

1. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,
c) a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításával.

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

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

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

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat D:36 mezőjében az „5,99” szövegrész helyébe 
a „6,03” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1669/2020. (X. 15.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Eredeti támogatás 

(bruttó, forint)

Hatályos 

támogatási 

szerződés szerinti 

támogatás 

(bruttó, forint)

Többlettámogatás 

legfeljebb 

(bruttó, forint)

Megnövelt 

támogatás 

legfejebb 

(bruttó, forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
KEHOP-1.3.0-15-

2016-00010

Belvízcsatornák 
fejlesztése és 

rekonstrukciója

Országos Vízügyi 
Főigazgatóság

(konzorciumvezető)
Alsó-Duna-völgyi Vízügyi 

Igazgatóság,
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi 

Igazgatóság,
Észak-dunántúli Vízügyi 

Igazgatóság,
Észak-magyarországi 
Vízügyi Igazgatóság,

Felső-Tisza-vidéki Vízügyi 
Igazgatóság,

Közép-Tisza-vidéki 
Vízügyi Igazgatóság, 

Nyugat-dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság,

Tiszántúli Vízügyi 
Igazgatóság

5 237 997 524 5 988 842 908 31 731 766 6 020 574 674

A belvízelvezető csatornák elemeinek 
fejlesztésével, rekonstrukciójával 
és a vizek tározási feltételeinek 
megteremtésével csökkenthetők a belvízi 
kockázatok.
A munkálatok eredményeként javulnak 
a vízkészletekkel történő fenntartható 
gazdálkodás feltételei.
A projekt indikátora: a vízgazdálkodási 
fejlesztéssel érintett területek nagysága 
148 941 hektár.



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.
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	A Kormány 1663/2020. (X. 15.) Korm. határozata
	egyes aktív turisztikai fejlesztések turisztikai térségekben történő megvalósításáról
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a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá kormányhatározat módosításáról

	A Kormány 1665/2020. (X. 15.) Korm. határozata
	a Párizsi Magyar Intézet épületének teljes körű felújítása előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról
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	A Kormány 1668/2020. (X. 15.) Korm. határozata
	az EFOP-2.1.1-16-2016-0008 azonosító számú („Kincses Szeglet Otthon – speciális gyermekotthon kialakítása Csongrád megyében” című) projekt összköltségének növeléséről

	A Kormány 1669/2020. (X. 15.) Korm. határozata
	a KEHOP-1.3.0-15-2016-00010 azonosító számú („Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója” című) projekt támogatásának növeléséről, az ingatlanvásárlás költségtípusra történő átcsoportosításról, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Pro
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