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III. Kormányrendeletek

A Kormány 454/2020. (X. 20.) Korm. rendelete
a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési 
keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről

1. §  A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya közötti 
pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás (a  továbbiakban: Megállapodás) 
módosításáról szóló megállapodás (a továbbiakban: Módosító Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. §  A Kormány a Módosító Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § (1) A Módosító Megállapodás hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. melléklet tartalmazza.
 (2) A Módosító Megállapodás hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. §, a 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet a Módosító Megállapodás 3. cikkében meghatározott időpontban lép 

hatályba.
 (3) A  Módosító Megállapodás, a  2.  §, a  3.  §, az  1.  melléklet és a  2.  melléklet hatálybalépésének naptári napját 

a  külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a  Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett 
közleményével állapítja meg.

 (4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdaságért felelős miniszter gondoskodik.
 (5) A  Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének közzétételéről a  külgazdaságért felelős 

miniszter gondoskodik.

5. §  Ez a rendelet a külpolitikáért felelős miniszter – 4. § (3) bekezdése szerinti – közleménye közzétételét követő napon 
hatályát veszti.

6. §  Hatályát veszti a  Magyarország Kormánya és a  Koszovói Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési 
keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzékváltással létrejött megállapodás 
kihirdetéséről szóló 111/2019. (V. 15.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 454/2020. (X. 20.) Korm. rendelethez

MEGÁLLAPODÁS A MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS A KOSZOVÓI KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA 
KÖZÖTTI PÉNZÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETPROGRAM KIALAKÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A Megállapodás 11.  cikk c)  pontjának értelmében, a  Szerződő Felek e  helyen megállapodnak arról, hogy 
a Megállapodás az alábbiak szerint módosul:
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1. cikk
3. cikk A kötött segélyhitelkeret összege és pénzügyi feltételei
A Megállapodás 3. cikk (3) bekezdése teljes egészében módosul és helyébe az alábbi szöveg lép:
„A kötött segélyhitelkeretből folyósított hitelek futamideje nem haladhatja meg a  21 (huszonegy) évet, amely 
időtartam 2,5 (két és fél) év türelmi időt és 18,5 (tizennyolc és fél) év törlesztési időszakot foglal magába. Az  első 
tőketörlesztés 36 hónappal az egyes projektek teljesítését követően esedékes. Az éves kamat nulla (0,00)%.”

2. cikk
Egyéb szerződési feltételek
Jelen módosítások kivételével a  Megállapodás minden egyéb szerződési feltétele teljes mértékben érvényes és 
hatályos marad. Ezen Módosító Megállapodás minden feltétele a Megállapodásnak megfelelően értelmezendő.

3. cikk
Hatálybalépés
Jelen Módosító Megállapodás azon későbbi jegyzék kézhezvételét követő harmincadik (30.) napon lép hatályba, 
amelyben a  Szerződő Felek diplomáciai úton, írásban tájékoztatják egymást arról, hogy eleget tettek a  Módosító 
Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi előírásaiknak.

Készült Pristinában, 2020. augusztus hó 27. napján, angol nyelven, három eredeti példányban.

 ........................................................................ ........................................................................ 
 Magyarország Kormánya részéről A Koszovói Köztársaság Kormánya részéről

2. melléklet a 454/2020. (X. 20.) Korm. rendelethez

AMENDMENT TO THE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT 
OF THE REPUBLIC OF KOSOVO ABOUT THE ESTABLISHMENT OF A FRAMEWORK PROGRAMME FOR 
FINANCIAL COOPERATION

Pursuant to point c) of Article 11 of the Agreement herein, the Contracting Parties have agreed to amend the 
Agreement, as in the following:

Section 1.
Article 3. Amount of the tied aid credit line and its financial conditions
Third (3) paragraph of Article 3 of the Agreement herein is hereby amended and replaced in its entirety by the 
following:
„Tenor of the credit disbursed under the tied aid credit line shall not exceed 21 (twenty-one) years, which includes 
2.5 (two and a half ) years grace period and 18.5 (eighteen and a half ) years repayment period. The first repayment is 
due 36 months from the completion of each project. The interest rate is zero (0,00)% per annum.”

Section 2.
Other Terms and Conditions
Except as amended herein, all other terms and conditions of the Agreement remain in full force and effect. All terms 
in this Amendment shall have the meanings ascribed to them in the Agreement.

Section 3.
Entry into force
This Amendment shall enter into force on the thirtieth (30th) day after receiving the last written notification through 
diplomatic channels by which Parties have confirmed that their respective legal requirements for the entry into 
force of this Amendment have been completed.
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Signed in Pristina on the 27 day of August 2020, in English language, in three originals.

 ....................................................................... ....................................................... 
 On behalf of the On behalf of the 
 Government of Hungary Government of the Republic of Kosovo

A Kormány 455/2020. (X. 20.) Korm. rendelete
az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet, valamint a pedagógusok 
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94.  § (4a)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint 
a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123. § (2) bekezdés 27. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés g) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet
a) 1.  § (2)  bekezdés c)  pontjában a  „szakiskolai” szövegrész helyébe a  „szakképző intézményi, szakiskolai, 

készségfejlesztő iskolai” szöveg,
b) 3.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a  „szakiskolában” szövegrész helyébe a  „szakképző intézményben, 

szakiskolában” szöveg
lép.

2. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló  
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló  
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 
1. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) A 3–4/A. alcímben foglalt rendelkezéseket – az e rendeletben meghatározott eltérésekkel – alkalmazni kell
a) a szakképző intézmény pedagógus szakképzettséggel rendelkező oktatójára,
b) az  egyházi szolgálati jogviszony alapján köznevelési intézményben, szakképző intézményben, többcélú 
köznevelési intézményben, többcélú szakképző intézményben nevelő-oktató tevékenységet ellátó, pedagógus 
szakképzettséggel és oktatási azonosító számmal rendelkező személyre és felsőoktatási intézményben pedagógus 
szakképzettséggel rendelkező, tanári munkakört ellátó személyre, valamint
c) a  felsőoktatási intézmény pedagógus szakképzettséggel rendelkező, tanári munkakörben foglalkoztatott 
közalkalmazottjára és munkavállalójára,
ha az érintett a pedagógus előmeneteli rendszerben önkéntes elhatározásából vesz részt.”

3. §  Az R. 1/B. alcíme a következő 5/A. és 5/B. §-sal egészül ki:
„5/A. § (1) Az 1. § (2a) bekezdésében meghatározott személyek a 2–5. §-ban meghatározott feltételeknek történő 
megfelelésük esetén, önkéntes kezdeményezésük alapján címzetes Pedagógus I., címzetes Pedagógus II., címzetes 
Mesterpedagógus és címzetes Kutatótanár fokozatot (a továbbiakban együtt: címzetes fokozat) szerezhetnek.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti címzetes fokozatra nem kell alkalmazni az Nkt. 64. §-ában és 65. §-ában meghatározott 
besorolásra és illetményre, továbbá az 5. alcímben meghatározott átsorolásra vonatkozó rendelkezéseket.
(3) Ha a címzetes fokozatot megszerzett személy köznevelési intézményben pedagógus munkakörre munkaviszonyt 
vagy közalkalmazotti jogviszonyt létesít, besorolásakor a megszerzett
a) címzetes Pedagógus I., illetve címzetes Pedagógus II. fokozatot Pedagógus I., illetve Pedagógus II. fokozatnak kell 
tekinteni,
b) címzetes Mesterpedagógus és címzetes Kutatótanár címzetes fokozatot – a  mester- vagy kutatóprogram 
lejártáig  – Mesterpedagógus, illetve Kutatótanár fokozatnak kell tekinteni, ha a  címzetes fokozat megszerzéséhez 
benyújtott és megvédett pályázatban szereplő tevékenységet a pedagógus az új jogviszonyában is folytatni tudja.
5/B. § (1) Az 5/A. § szerinti minősítés keretében
a) az  1.  § (2a)  bekezdésében meghatározott személyek a  címzetes fokozat megszerzésére irányuló minősítő 
vizsgán, minősítési eljárásban, pályázati eljárásban a  10/A.  § (2)  bekezdésében meghatározott határidőig történő 
jelentkezésük alapján vehetnek részt,
b) a jelentkezés benyújtható
ba) az intézményvezető közreműködésével az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH) által működtetett informatikai 
támogató rendszeren (a továbbiakban: informatikai rendszer) keresztül vagy
bb) az informatikai rendszerhez nem kapcsolódó intézmény által foglalkoztatottak esetén közvetlenül az OH-nál,
c) címzetes Mesterpedagógus fokozatra a 17/A. § (8) bekezdése szerinti tevékenységgel kapcsolatos mesterprogram 
megvalósítására adható be jelentkezés.
(2) Ha az  1.  § (2a)  bekezdésében meghatározott személy éves minősítési tervbe történő felvételekor a  jelentkező 
megfelel
a) a Pedagógus I. fokozatra irányuló minősítő vizsgán való részvétel vonatkozásában, vagy
b) a Pedagógus II. fokozatra irányuló kötelező minősítési eljárásban való részvétel vonatkozásában
jogszabályban meghatározott feltételeknek és a  miniszter által meghatározott különös feltételeknek, akkor 
a minősítési tervbe fel kell venni.
(3) A (2) bekezdésben meghatározottak kivételével a minősítési tervbe történő felvétel során a 10/C. § (3) bekezdése 
alapján kell eljárni, azzal, hogy a Pedagógus II. fokozatra jelentkezők közül előnyben kell részesíteni azt, aki esetében 
a minősítés eredménye az illetményére kiható hatással bír.”

4. §  Az R.
a) 2. § (4) bekezdésében a „foglalkoztatási jogviszonyának” szövegrész helyébe a „foglalkoztatási jogviszonyának 

vagy egyházi szolgálati jogviszonyának” szöveg,
b) 6.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a  „foglalkoztatási jogviszonyban” szövegrész helyébe a  „foglalkoztatási 

jogviszonyban vagy pedagógus munkakörbe tartozó feladatok ellátásával egyházi szolgálati jogviszonyban” 
szöveg,

c) 7. § (3) bekezdésében az „Oktatási Hivatal (a továbbiakban: OH)” szövegrész helyébe az „OH” szöveg, és
d) 10.  § (2)  bekezdés a)  pontjában az  „OH által működtetett informatikai támogató rendszerben 

(a továbbiakban: informatikai rendszer)” szövegrész helyébe az „informatikai rendszerben” szöveg
lép.

3. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 456/2020. (X. 20.) Korm. rendelete
a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

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

1. §  A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 87.  § 
(1) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:
[A 86.  § (1)  bekezdés szerinti bejelentéseket – a  kedvezményezett korábbi bejelentéseire is tekintettel – a  következő 
alapelvek figyelembevételével kell elbírálni:]
„m) az irányító hatóság a 89/B. § (1) bekezdése szerinti esetben engedélyezheti a projekt más felhívás kerete terhére 
történő finanszírozását.”

2. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 31. alcíme a következő 89/B. §-sal egészül ki:
„89/B.  § (1) Az  irányító hatóság a  támogatási szerződés módosítása révén a  projekt másik felhívás kerete terhére 
történő finanszírozásra térhet át, ha
a) a projekt keretében támogatott tevékenység jelentős mértékben megvalósult,
b) a projekt célja vis maiornak nem minősülő, és a kedvezményezettnek fel nem róható okból nem valósult meg, 
vagy észszerű módon nem valósítható meg,
c) a  projekt keretében megvalósított tevékenység megfelel valamely e  rendelet szerinti felhívás céljának és 
követelményeinek,
d) az  áttérés az  áttérést megelőző feltételeknél nagyobb mértékben segíti elő az  indikátorok teljesítését, illetve 
az abszorpciót,
e) a projekt összköltsége legalább egymilliárd forint, és
f ) az áttérést az uniós állami támogatási szabályok lehetővé teszik.
(2) A támogatási szerződés (1) bekezdés szerinti módosítása nem okozhat kettős finanszírozást.
(3) Ha a  projektnek nyújtott támogatás állami támogatásnak minősült, az  (1)  bekezdés szerinti áttérésre az  állami 
támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet véleményének beszerzését követően 
kerülhet sor.
(4) Ha az (1) bekezdés szerinti áttérés nem azonos irányító hatóságok által végrehajtott programok között történik, 
az áttérésre az érintett irányító hatóságok egyeztetését és az áttéréssel való egyetértését követően kerülhet sor.
(5) A (4) bekezdés szerinti esetben a kedvezményezettel új támogatási szerződést kell kötni.”

3. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a következő 201/B. §-sal egészül ki:
„201/B.  § (1) E  rendeletnek a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból 
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló  
456/2020. (X. 20.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 456/2020. (X. 20.) Korm. rendelet] megállapított rendelkezéseit 
a 456/2020. (X. 20.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti rendelkezések akkor is alkalmazhatóak, ha a  456/2020. (X. 20.) Korm. rendelet 
hatálybalépésekor a projekt célja teljesülésének elmaradása miatt a kedvezményezettet visszafizetésre kötelezték, 
feltéve, hogy az  irányító hatóság azt a  felhívást, amely keretéből való finanszírozásra a  projekt áttérhetne, 
a 2014–2020 programozási időszakban meghirdeti.
(3) A  (2)  bekezdés szerinti esetben az  irányító hatóság a  visszakövetelés végrehajtását a  támogatási szerződés 
89/B. §-a szerinti módosításának vagy az új támogatási szerződés hatálybalépéséig felfüggeszti.”

4. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 456/2020. (X. 20.) Korm. rendelethez

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet III. fejezete a következő 74/C–74/G. ponttal és az azokat megelőző 
címmel egészül ki:
„ÁTTÉRÉS A PROJEKT MÁSIK FELHÍVÁS KERETE TERHÉRE TÖRTÉNŐ FINANSZÍROZÁSRA
74/C. A 89/B. § (1) bekezdése szerinti áttérést az irányító hatóság és a kedvezményezett is kezdeményezheti.
74/D. Az irányító hatóság megvizsgálja a 89/B. § (1)–(3) bekezdése szerinti feltételek fennállását.
74/E. Ha a  89/B.  § (1)–(3)  bekezdése szerinti feltételek fennállnak, az  irányító hatóság a  támogatási 
szerződés módosítására vonatkozó eljárási szabályoknak megfelelően módosítja a  támogatási szerződést és  
– ha szabálytalansági eljárás, jogorvoslati eljárás lefolytatásra került – a  szabálytalansági döntést, jogorvoslati 
döntést vissza kell vonni. Az  irányító hatóság a  támogatás összegét a  módosított támogatási szerződésben 
a korábban visszafizetni rendelt összegre figyelemmel állapítja meg.
74/F. Ha az  irányító hatóság a  projekt más programból való finanszírozásáról dönt, akkor az  új támogatási 
szerződésben – a 74/E. pontra is figyelemmel – részletesen meg kell határozni a programok közötti elszámolás és 
finanszírozás rendjét, valamint azok fordulónapját.
74/G. Ha a  támogatási szerződés 89/B.  § (1)  bekezdése szerinti áttérésről szóló módosítása vagy az  új támogatási 
szerződés megkötése a  kedvezményezettnek felróható okból nem jön létre, az  irányító hatóság elrendeli 
a felfüggesztett követelés behajtását.”

A Kormány 457/2020. (X. 20.) Korm. rendelete
a sportakadémiákról szóló 303/2019. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  sportról szóló 2004. évi I. törvény 79.  § (1)  bekezdés b)  pont bp)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A sportakadémiákról szóló 303/2019. (XII. 12.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Rendelet) 6.  §-a a  következő 
(4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  sportakadémia az  e  rendeletben meghatározottak szerint együttműködik a  15/A.  § szerinti sportakadémiai 
módszertani központtal.”

2. §  A Rendelet a következő 3/A. és 3/B. alcímmel egészül ki:
„3/A. Sportakadémiai tanulmányi ösztöndíjrendszer
7/A.  § (1) A  labdarúgás, a  kézilabda és a  kosárlabda sportágban a  sportakadémiai tanulmányi ösztöndíjrendszer 
egységes. A  sportakadémia a  sportolót a  tanulmányi eredményeitől függően tanulmányi ösztöndíjban 
(a továbbiakban: ösztöndíj) részesítheti a (2)–(8) bekezdésben meghatározott feltételekkel.
(2) A  sportakadémia a  keretmegállapodás alapján, az  intézményesített rendszerén belül, az  amatőr sportolót 
kizárólag ösztöndíjban részesítheti.
(3) A  sportakadémia a  15–19 éves korosztályok számára kiírt és szervezett korosztályos versenyrendszerben részt 
vevő sportolóit jutalmazhatja ösztöndíjjal.
(4) A  sportakadémia egy tanévre szóló időtartamra, havi bontásban részesítheti a  sportolót ösztöndíjban, amely 
az  ösztöndíj juttatásának évében folyamatban lévő versenyidőszakot megelőző tanulmányi évben teljesített 
tantárgyak átlaga (a továbbiakban: tanulmányi átlag) alapján juttatható.
(5) A  sportakadémia az  állami támogatásból folyósított ösztöndíjra jogosultak keretlétszámát tanévenként 
legfeljebb 5 főben határozhatja meg, nemenkénti és korosztályos bontásban.
(6) A sportakadémia az ösztöndíjjal kizárólag a 4,00 feletti tanulmányi átlaggal rendelkező sportolókat jutalmazhatja.
(7) A  sportoló legfeljebb havi 50 000 forint összegben részesülhet ösztöndíjban. A sportakadémia alacsonyabb 
összeget is meghatározhat, azzal, hogy az  (5) és (6)  bekezdésben meghatározottaktól nem térhet el. Az  ösztöndíj 
havonta, utólag kerül folyósításra a sportolónak.
(8) A sportoló részére nyújtott ösztöndíj legfeljebb egy adott tanévre ítélhető meg, amely minden tanévet követően 
újra elbírálható, azzal, hogy ugyanazon sportolónak ismételten is megítélhető az ösztöndíj.
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3/B. A sportakadémia átigazolási követelményrendszere
7/B.  § (1) A  sportakadémia a  sportolók védelmét és az  utánpótlásképzés tervezhetőségét erősítve, az  ezen alcím 
szerinti átigazolási feltételeknek köteles eleget tenni.
(2) A  sportakadémia a  15–19 éves korosztályok számára kiírt és szervezett korosztályos versenyrendszerben részt 
vevő sportolók vonatkozásában nem kezdeményezhet átigazolási eljárást más sportakadémiával, kivéve, ha
a) a kiskorú sportoló törvényes képviselője országos régióban életvitelszerűen lakóhelyet változtat, amelyet 
a sportakadémia felé írásban, hitelt érdemlő módon igazol, és
b) az átigazolásban érintett mindkét sportakadémia írásban hozzájárul az átigazoláshoz.
(3) A sportoló a sportakadémiáról külföldi szervezethez az alábbi feltételek teljesülése esetén igazolhat:
a) a kézilabda sportágban működő sportakadémia sportolója az  országos sportági szakszövetség által szervezett, 
országos felnőtt korosztályú versenyrendszerben legalább 10 mérkőzésen részt vett, és mérkőzésenként legalább 
30 perc tiszta játékidőt a pályán töltött,
b) a kosárlabda sportágban működő sportakadémia sportolója az országos sportági szakszövetség által szervezett, 
országos felnőtt korosztályú versenyrendszerben legalább 10 mérkőzésen részt vett, és mérkőzésenként legalább 
25 perc tiszta játékidőt a pályán töltött,
c) a labdarúgás sportágban működő sportakadémia sportolója az országos sportági szakszövetség által szervezett, 
országos felnőtt korosztályú versenyrendszerben legalább 10 mérkőzésen pályára lépett, és mérkőzésenként 
legalább 70 perc tiszta játékidőt a pályán töltött.”

3. §  A Rendelet a következő 10/A. alcímmel egészül ki:
„10/A. A sportakadémiai módszertani központ
15/A.  § (1) Az  e  rendeletben meghatározott feladatok hatékony ellátása érdekében sportakadémiai módszertani 
központ jelölhető ki a  labdarúgás, a  kézilabda és a  kosárlabda sportágban az  adott sportághoz kapcsolódó 
sportakadémiák tevékenységét segítő, azok eredményességének előmozdítása érdekében szolgáltatást nyújtó 
sporttudományi oktató- és kutatóközpontként (a továbbiakban: módszertani központ).
(2) A módszertani központ működésének célja, hogy a sportakadémiák részére nyújtott szolgáltatás eredményeként 
a  sportakadémián a  tehetséggondozás, a  sportolói elitképzés és a  nevelés a  lehető legmagasabb sportszakmai 
színvonalon valósuljon meg. A módszertani központ hatósági hatáskörrel és irányítási jogkörrel a sportakadémiák 
vonatkozásában nem rendelkezik.
(3) A  módszertani központ lehet önálló jogi személy vagy a  sportakadémia nem önálló jogi személy szervezeti 
egysége.
(4) A módszertani központnak a következő feltételeknek kell megfelelnie:
a) sportágspecifikusan a  legmagasabb sportszakmai színvonalon teljesítménydiagnosztikai, kutatási és 
sportegészségügyi feladatok szakmai támogatására alkalmas,
b) erőforrásai sportágspecifikusan a minőségbiztosítás fejlesztése érdekében biztosítottak szakmai dokumentációk, 
folyóiratok, szakkönyvek publikálására,
c) sportanalitikai, diagnosztikai bázisként az  infrastrukturális lehetőségei adottak a  célirányos sportakadémiai 
gyakorlati oktatás megvalósulásához, és
d) kiterjedt sportági nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik.
(5) A  miniszter a  (3) és (4)  bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő, a  15/B.  §-ban foglalt feladatok 
ellátását vállaló szervezetek, illetve sportakadémiai szervezeti egységek közül jelöl ki egy-egy módszertani 
központot a  labdarúgás, a  kézilabda és a  kosárlabda sportágban. A  miniszter a  kijelölt módszertani központtal  
– sportakadémia nem önálló jogi személy szervezeti egysége esetén a  sportakadémiával – a  feladatok ellátására 
keretmegállapodást köt.
15/B.  § (1) A  módszertani központ az  adott sportágban működő valamennyi sportakadémia részére szolgáltatás 
keretében szakmai segítséget és támogatást nyújt az e §-ban meghatározottak szerint.
(2) A módszertani központ – a sportakadémiák tevékenységének támogatása, valamint a sportakadémiai rendszer 
fejlesztése érdekében – az alábbi feladatokat látja el:
a) segítséget nyújt a  sportakadémia intézményi vezetésének hátterével, továbbá igazgatási, irányítási, szervezeti 
modellek kialakításával kapcsolatban,
b) a sportakadémiai differenciált sportszakmai munkakörök minőségbiztosítása, továbbá a  korosztályos szakmai 
stábok minőségi feladatellátása érdekében támogatja és elősegíti a sportakadémián dolgozó szakemberek országos 
szintű képzését,
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c) javaslatot tesz a  miniszter, az  országos sportági szakszövetségek és valamennyi sportakadémia irányába 
az utánpótlásképzés minőségi fenntartása és javítása, valamint a sportágfejlesztés megvalósítása céljából, és
d) együttműködési megállapodást köthet felsőoktatási intézményekkel szakmai, módszertani továbbképzések 
szervezése, továbbá kutatási helyszínek, külső konzulensi bázis és hospitálási lehetőségek biztosítása érdekében.
(3) A  módszertani központ a  sportakadémiák tevékenységének támogatása érdekében javaslatot tesz a  szakmai 
fejlesztési célokra, és a sportakadémiák részére nyújtott szolgáltatás keretében
a) sporttudományi kutatási és sportegészségügyi feladatokat lát el,
b) évente sportágspecifikus tematikus konferenciákat szervez,
c) kezdeményezi szakmai anyagok, könyvek, folyóiratok sportági elkészítését és bevezetését,
d) a sportakadémiák bevonásával sportágspecifikus szakmai folyóiratot jelentet meg országos terjesztéssel, 
tartalmi és formai követelményeket határoz meg a  sportági utánpótlás-fejlesztés céljából, továbbá javaslatot tesz 
a sportakadémiának a szakmai és tudományos háttérbázis bővítése érdekében.
(4) A  módszertani központ segítséget nyújt a  sportágspecifikus sportakadémiai analitikai, diagnosztikai és online 
rendszerek hatékony működtetéséhez a minőségbiztosítás érdekében.”

4. §  A Rendelet a következő 18. §-sal egészül ki:
„18.  § E  rendeletnek a  sportakadémiákról szóló 303/2019. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló  
457/2020. (X. 20.) Korm. rendelettel megállapított 6. § (4) bekezdését és 3/B. alcímét 2021. január 1-jétől, 3/A. alcímét 
a 2020/2021-es tanév második félévétől kell alkalmazni, azzal, hogy e követelményeket a miniszter a sportakadémia 
részére a 2021. évtől nyújtandó támogatások keretében érvényesíti.”

5. §  A Rendelet
a) 9. § (1) bekezdésében az „a 3–7. §-ban” szövegrész helyébe az „a 3–7/B. §-ban” szöveg,
b) 10. § (1) bekezdés b) pontjában és 14. § (1) bekezdésében a „3–7. §” szövegrész helyébe a „3–7/B. §” szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 458/2020. (X. 20.) Korm. rendelete
a Hableány sétahajó-baleset áldozatainak emlékére felállításra kerülő emlékmű és környezete kialakításával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról

A Kormány 
a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló  
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és f ) pontjában,
a 3. § a) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 3. pontjában,
a 3. § b) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 
16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
a 3. § c) és d) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 3. § e) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 
24. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a  Budapest belterület 
24897/2  helyrajzi számú ingatlanon, valamint az  ezen ingatlanból a  telekalakítási eljárásban hozott döntés 
véglegessé válását követően kialakított ingatlanokon felállításra kerülő emlékmű és környezete kialakításával 
(a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
ügyeket, amelyek
a) a Beruházás engedélyezéséhez, megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához,
b) a Beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó – az  emlékmű kialakításához és üzemeltetéséhez, valamint 

a biztonságos megközelítéséhez szükséges – út-, járda- és műtárgyépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési 
munkák megvalósításához

szükségesek.

2. § (1) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha a  jogszabály 
rövidebb határidőt nem állapít meg, illetve az  előzetes vizsgálati eljárás, a  környezeti hatásvizsgálati eljárás és 
a természetvédelmi hatósági eljárás kivételével – 15 nap.

 (2) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a  szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési 
határidő – ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg – 8 nap.

3. §  A Beruházással összefüggésben
a) építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni,
b) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
c) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni,
d) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye, valamint
e) a településfejlesztési koncepcióról, az  integrált településfejlesztési stratégiáról és a  településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet 27. §-a szerinti közterület-alakítási terv készítésének és alkalmazásának nincs helye.

4. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

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

6. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 458/2020. (X. 20.) Korm. rendelethez

A Beruházás megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

 1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési, bejelentési és tudomásulvételi eljárások,
 3. régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások,
 4. a közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos hatósági 

engedélyezési eljárások,
 5. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések 

engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,
 6. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
 7. tűzvédelmi hatósági eljárások,
 8. vízügyi és vízvédelmi hatósági és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezési eljárások,
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 9. hírközlési hatósági eljárások,
10. környezetvédelmi hatósági eljárások,
11. természetvédelmi hatósági eljárások,
12. útügyi hatósági eljárások,
13. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
14. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
15. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
16. földmérési hatósági eljárások,
17. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
18. bányahatósági engedélyezési eljárások,
19. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
20. közegészségügyi hatósági eljárások,
21. területrendezési hatósági eljárások,
22. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi 

engedélyezési eljárások,
23. azok az 1–22. pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési és bejelentési eljárások, amelyek 

a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
24. az 1–23. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 459/2020. (X. 20.) Korm. rendelete
a Kübekháza–Rábé közúti határátkelőhely megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány 
a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és f ) pontjában,
a 4. § a) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 3. pontjában,
a 4. § b) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 
16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
a 4. § c) és d) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a  Kübekháza közigazgatási 
területén elhelyezkedő, az  ingatlan-nyilvántartás szerint Kübekháza külterület 096/11, 096/12, 096/13, 096/14, 
096/15, 096/16, 096/17, 096/18 és 096/19 helyrajzi számú ingatlanokon, valamint az  ezen ingatlanokból 
a  telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított Kübekháza külterület  
096/12 helyrajzi számú ingatlanon a Kübekháza–Rábé közúti határátkelőhely megvalósítására irányuló beruházással  
(a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
ügyeket, amelyek
a) a  Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek, 

valamint
b) a Beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési munkákkal kapcsolatosak.

2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.
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3. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben az ügyintézési határidő – a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló törvény szerinti előzetes vizsgálati eljárás, a  környezeti hatásvizsgálati eljárás és 
a természetvédelmi hatósági eljárás kivételével, vagy ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – tizenöt nap.

 (2) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a  szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési 
határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg, valamint a  környezetvédelmi és természetvédelmi 
szakhatóság eljárása kivételével – nyolc nap.

4. §  A Beruházással összefüggésben
a) építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni,
b) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
c) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és
d) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

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

6. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 459/2020. (X. 20.) Korm. rendelethez

A Beruházás megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

 1. vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,
 2. környezetvédelmi hatósági eljárások,
 3. természetvédelmi hatósági eljárások,
 4. területrendezési hatósági eljárások,
 5. építésügyi hatósági és tudomásulvételi eljárások,
 6. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és bejelentési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos 

hatósági eljárások,
 7. útügyi hatósági eljárások,
 8. hírközlési hatósági eljárások,
 9. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
10. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
11. földmérési hatósági eljárások,
12. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
13. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
14. erdővédelmi hatósági eljárások,
15. tűzvédelmi hatósági eljárások,
16. mérésügyi és műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,
17. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó, sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
18. közegészségügyi hatósági eljárások,
19. élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági eljárások,
20. bányahatósági engedélyezési eljárások,
21. azok az 1–20. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a beruházás megvalósításához, 

használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
22. az 1–21. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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A Kormány 460/2020. (X. 20.) Korm. rendelete
a Budavári Palota területén, valamint a De la Motte-palotát érintően a Nemzeti Hauszmann-terv 
keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról szóló 210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint a Mathias Corvinus Collegium 
tehetséggondozási központjának kivitelezési munkálataival kapcsolatos kiemelten közérdekű beruházásról 
és az azzal összefüggő nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekről szóló  
370/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés a) pontjában és 12. § (5) bekezdés a) pontjában, valamint a Budapest és az agglomeráció 
fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek 
a  Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő 
módosításáról szóló, 2018. évi XLIX. törvény 20. § (2) bekezdés b) és d) pontjában,
a 2.  § tekintetében a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés c) pontjában,
a 3–9.  § tekintetében a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés b) és c) pontjában,
a 11.  § tekintetében a  Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási programjának és a  Maecenas Universitatis Corvini 
Alapítvány oktatási tevékenységének támogatásáról szóló 2020. évi XXVI. törvény 9. §-ában
kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Budavári Palota területén, valamint a De la Motte-palotát érintően a Nemzeti Hauszmann-terv 
keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról szóló 210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A Budavári Palota területén, valamint a  De la Motte-palotát érintően a  Nemzeti Hauszmann-terv keretében 
megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
szóló 210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  Kormány a  Beruházások során az  építési tevékenységgel érintett telek közvetlen környezetébe tartozó, 
az  építési tevékenység költséghatékony elvégzéséhez szükséges közterület használatának feltétlenül szükséges 
időtartamát az 1. melléklet szerint határozza meg.”

2. §  Az R. 3. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A Beruházásokkal összefüggésben)
„g) a településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció nem kötelező.”

3. §  Az R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  Beruházásokkal összefüggésben előzetes régészeti dokumentáció készítése nem szükséges, ha a  Kötv. 
23/C.  § (2)  bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő örökségvédelmi hatástanulmány az  adott beruházáshoz 
köthetően már rendelkezésre áll. A  Beruházásokkal összefüggésben a  Kötv. 23/C.  § (2)  bekezdésében foglalt 
feltételeknek megfelelő örökségvédelmi hatástanulmány készítése nem szükséges, ha az  adott beruházáshoz 
köthetően már előzetes régészeti dokumentáció rendelkezésre áll. Ha az e bekezdés szerinti dokumentumok egyike 
sem áll rendelkezésre, egyszerűsített előzetes régészeti dokumentációt kell készíteni.”

4. §  Az R. 5/A. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  Beruházások vonatkozásában építési engedélyezési eljárás lefolytatható és építési engedély kiadható 
a  Beruházásokkal érintett, 1.  melléklet szerinti ingatlanokkal kapcsolatos, folyamatban lévő telekalakítási eljárás 
esetén is, ez az építési engedély kiadásának nem akadálya.
(4) Az  építési engedélyezési eljárás során a  Beruházások több telken is, ingatlanon is megvalósulhatnak, az  egy 
időben vagy több ütemben megvalósuló építési tevékenység vonatkozásában több ingatlanra, telekre is kiadható 
az építési engedély.”
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5. §  Az R. 5/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Beruházások keretében megvalósuló új építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű 
használatához személygépjármű elhelyezését, valamint gépjármű- és autóbuszparkoló- és várakozóhelyet, 
kerékpár-elhelyezési lehetőséget nem kell biztosítani.”

6. §  Az R. 5/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5/C.  § Az  eredeti architektúra visszaállítása érdekében az  eredeti építészeti arculat – az  eredeti tervek alapján 
történő homlokzat- és tetőrekonstrukció, épületrekonstrukció, az  elbontott rizalitok visszaépítése –, valamint 
az  ezzel összefüggésben a  korszerű munkakörülményeket biztosító épületbelső kialakítása érdekében 
elkészítendő új tervek szerint megvalósuló, Beruházásokkal érintett építmények, önálló rendeltetési egységek 
esetében az  országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletet 
(a  továbbiakban: OTÉK) és a  hatályos településrendezési eszközöket a  következő eltérésekkel kell alkalmazni, 
valamint a következő építési követelményeket kell érvényesíteni:
1. a Beruházások során felépítendő épületek eredeti építészeti arculatának kialakítása és a  hozzá kapcsolódó 
Beruházások során nem kell a  helyi építési szabályzat szerinti funkcióvizsgálatot, illetve rehabilitációs tervet 
készíteni,
2. a Beruházások valamennyi épületének tetőtere akár több szintben beépíthető, és a  beépítés során változhat 
az építmény belső udvari homlokzatmagassága, a gerincmagassága és a tetőidom hajlásszöge,
3. a Beruházások valamennyi épülete esetében a terepszint feletti beépítettség legnagyobb mértéke 100%,
4. a Beruházások során a  telekalakítás során kialakítható telek legkisebb területe 300 m2, legnagyobb területe 
80 000 m2,
5. a megvalósuló épületeknél a minimális szintmagasság földszint és emelet esetében 3,50 méter,
6. a telekhatárok megváltoztatásához a műemlékvédelmi hatóság egyetértése nem szükséges,
7. a terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 100%,
8. az építménymagasság megengedett legnagyobb mértéke megegyezik az e § szerint megvalósítandó építmény 
magasságával,
9. a zöldfelület legkisebb mértéke 0%,
10. építmény, építményrész terepszinten, illetve terepszint alatt közterületre legfeljebb 6 méterrel nyúlhat be, 
a terepszint alatti közlekedési célú építmény esetében a benyúlás a 6 métert meghaladhatja,
11. terepszint feletti parkolóhely a belső udvaron létesíthető,
12. az 1.  melléklet szerinti, Beruházásokkal érintett építmény gépjárművel való megközelítése nem korlátozott, 
gépkocsi behajtó létesíthető,
13. a szintterületi mutató, szintterületi sűrűség, általános és parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb 
mértéke terepszint felett 6 m2/m2, terepszint alatt 3 m2/m2,
14. az 1.  melléklet szerinti, Beruházásokkal érintett építmények valamennyi épületén tetőablak és tetszőleges 
méretű tetőbevilágítási lehetőség létesíthető,
15. közterületről látható hírközlési és egyéb adatátviteli berendezés (antenna) az épületen elhelyezhető,
16. az 1. melléklet szerinti ingatlanokon a burkolt felületek arányának nem kell illeszkedni a megszűnő belső kertek 
méretéhez,
17. az 1.  melléklet szerinti ingatlanok vonatkozásában építési helynek kell tekinteni a  telekhatár-rendezéssel 
kialakuló telket, továbbá a  meglévő földszinti falak és pincefalak továbbépítésével kialakuló földszinti kontúrt is, 
telepítési távolságot nem kell tartani, az építmények telekhatáron is csatlakozhatnak egymáshoz,
18. a helyi településrendezési eszközben előírt infrastruktúra-fejlesztések elmaradása a Beruházásokkal összefüggő 
fejlesztés keretében megvalósított épületre vonatkozó használatbavételi engedély kiadásának nem lehet a feltétele,
19. a Beruházásokkal érintett épületek közterületről látható homlokzatait az  eredeti építészeti arculatnak 
megfelelően kell építészetileg tagolni,
20. a Beruházásokkal kapcsolatban városrendezési hatástanulmányt nem kell készíteni,
21. a Beruházásokkal érintett ingatlanok esetében a  szabályozási vonalak, telekhatárok, kötelező építési vonalak 
meghatározásánál figyelembe kell venni az  eredeti és rekonstrukcióra kerülő épületek, építmények meglévő 
földszinti falai, pincefalai, alapjai által meghatározott földfelszíni kontúrt is, a helyi építési szabályzat ezzel ellentétes 
előírásait nem kell alkalmazni,
22. a Beruházásokkal érintett épületek energetikai rendszerének kialakítása során az  épületek energetikai 
jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 6. melléklet IV. 1. pontját nem kell alkalmazni,
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23. a Beruházásokkal érintett épületek, építmények a  telekhatárokat keresztezhetik a  telekalakítási engedélyek 
ingatlan-nyilvántartási átvezetéséig,
24. a Budai Palotanegyed területén a tervezett támfalrendszerek, burkolt felületek, terek, sétautak több ingatlanon 
egységes kialakítással, folytatólagosan létesíthetők,
25. a Beruházásokkal érintett épületek műemléki jellegének megóvására figyelemmel a díszkivilágítási és biztonsági 
kamera rendszerelemek az épületen kívül, közterületen is elhelyezhetőek,
26. a Budapest I. kerület, belterület 6516 helyrajzi számú ingatlan esetében
a) az ingatlan beépítési módja zártsorú beépítési mód, a  szomszédos épülethez a  felépítendő épület tűzfallal 
csatlakoztatható,
b) építmény, építményrész terepszinten, illetve terepszint alatt közterületre legfeljebb 2 méterrel nyúlhat be,
c) a szomszédos épülethez való csatlakozásnál légakna kialakítható,
27. a Budapest I. kerület, belterület 6462 helyrajzi számú ingatlan esetében
a) az ingatlanon elhelyezkedő épület déli hozzáépítése kapcsán az  eredeti építészeti arculattól eltérő homlokzati 
kialakítás alkalmazható,
b) az eredeti architektúrától eltérő épületbővítés is megvalósítható, amennyiben a  bővítmény az  eredeti épület 
építészeti jegyeit megidézi,
28. a Budapest I. kerület, belterület 6452/1, 6453/1, 6453/2, 6455/2 helyrajzi számú ingatlanok, valamint az  ezen 
ingatlanokból a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított ingatlanok esetében
a) az ingatlan zöldterületi övezetbe tartozó területén terepszint alatti garázs, mélygarázs elhelyezhető,
b) rekonstruált várfal több ingatlanon műszakilag egységes módon kialakítható,
c) az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 12. és 24. sora szerinti beruházás révén megvalósuló mélygarázsban 
központi elektromos átalakító- vagy kapcsolóberendezés és hidegenergia központ létesíthető.”

7. §  Az R. a következő 5/E. és 5/F. §-sal egészül ki:
„5/E.  § (1) A  Budai Palotanegyed területén található ingatlanokon állattartó építmény létesíthető, ilyen funkcióra 
meglévő építmény(rész) átalakítható. Az ilyen célokra szolgáló építmény építése, valamint bővítése építési engedély 
nélkül végezhető építési tevékenység, amennyiben mérete az  építési tevékenység után sem haladja meg a  nettó 
800 m3 térfogatot és 7 méter gerincmagasságot.
(2) A  Budai Palotanegyed területén található ingatlanokon megfelelőségigazolással – vagy 2013. július 1-je után 
gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal – rendelkező építményszerkezetű
a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, 
valamint előadás tartására szolgáló építmény,
b) kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény,
c) levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek),
d) ideiglenes fedett lovarda,
e) legfeljebb 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas – az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerinti – állvány jellegű 
építmény
180 napon túli fennállás esetén is építési engedély nélkül létesíthető, amennyiben az  egyes építmények mérete 
az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 800 m3 térfogatot és 7 méter gerincmagasságot.
(3) Az  (1) és a  (2)  bekezdésben meghatározott építmény 180 napon túl az  ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző 
Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság állékonyságot és tűzbiztonságot igazoló szakértői véleménye 
birtokában maradhat fenn.
5/F.  § (1) A  Beruházások helyszíne tekintetében a  településkép védelméről szóló jogszabályi rendelkezéseket 
az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:
a) bármely, a  meglévő épületek külső megjelenését érintő beavatkozás – amennyiben az  eredeti építészeti 
arculat korhű rekonstrukciójával megvalósuló épületrészeket érinti – csak az  épületek vonatkozásában készült 
építéstörténeti tudományos dokumentációban feltárt vagy hivatkozott eredeti terveinek felhasználásával 
végezhető el, amennyiben azok rendelkezésre állnak, azzal, hogy a  beavatkozás keretében biztosítani kell 
a  korábbi helyreállítási hibák, eltérések korrekcióját, ideértve különösen az  építészeti minőséget lerontó utólagos 
hozzáépítések elbontását, stílusegyezés esetén a tetőzet eredeti formájának újjáépítését és az esetlegesen korábban 
eltávolított épületdíszítések, tetődíszek, tornyok, kupolák, portálok visszaállítását;
b) terepszint alatti parkolóépítmény, kioszk, egyéb, az  5/E.  § szerinti építmény közterület-alakítási terv nélkül 
elhelyezhető.
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(2) Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 23. sorában meghatározott beruházás helyszíne és annak közvetlen 
környezete tekintetében a  védett világörökségi látvány megóvása érdekében az  alábbi településképi előírások 
alkalmazandóak:
a) az egyes épületek az  ingatlan határvonalán történő beépítés esetén kizárólag tűzfallal csatlakoztathatóak 
egymáshoz, az ingatlan határvonalán csatlakozó épületek tetőszerkezetei a tűzfalak érintkezésével alakíthatóak ki;
b) az 1945 előtt létesült épületek esetében az eredeti anyaggal és formával megegyező, illetve annak látványához 
legjobban hasonlító tetőhéjalás alkalmazandó, azzal, hogy átalakítás esetén – ha azt a műszaki állapot és megoldás 
megengedi – az  eredeti héjazati anyagokat kell újrafelhasználni, új épületeknél a  magastető fedési anyaga 
természetes anyagú, – az eredeti héjazat színeit idéző – pikkelyes fedés, cink-, réz- vagy egyéb fémfedés, -lamellázat;
c) az épületeknek az  ingatlan határvonalán álló tűzfalán esővíz-elvezető berendezés (eresz, esővízcsatorna) nem 
helyezhető el;
d) bármely, a  meglévő épületek külső megjelenését érintő beavatkozás – amennyiben az  eredeti épületek korhű 
rekonstrukciójával megvalósuló épületrészeket érinti – csak az  épületek vonatkozásában készült építéstörténeti 
tudományos dokumentációban feltárt vagy hivatkozott eredeti terveinek felhasználásával végezhető el, 
amennyiben azok rendelkezésre állnak, azzal, hogy a beavatkozás keretében biztosítani kell a korábbi helyreállítási 
hibák, eltérések korrekcióját, ideértve különösen az  építészeti minőséget lerontó utólagos hozzáépítések 
elbontását, stílusegyezés esetén a  tetőzet eredeti formájának újjáépítését és az  esetlegesen korábban eltávolított 
épületdíszítések, tetődíszek, tornyok, kupolák, portálok visszaállítását;
e) az épületek közterületről látható homlokzatain gépészeti berendezés, ablak-klímaberendezés és 
klímaberendezések kültéri egysége csak az épület részeként, az épület megjelenéséhez illeszkedve, illetve takartan 
helyezhető el, a kondenzvíz elvezetéséről úgy kell gondoskodni, hogy az közterületre vagy szomszéd telekre nem 
folyhat át.”

8. §  Az R. a következő 11. §-sal egészül ki:
„11. § E rendeletnek a Budavári Palota területén, valamint a De la Motte-palotát érintően a Nemzeti Hauszmann-terv 
keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint a Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási 
központjának kivitelezési munkálataival kapcsolatos kiemelten közérdekű beruházásról és az  azzal összefüggő 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekről szóló 370/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 460/2020. (X. 20.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr3.) megállapított rendelkezéseit 
a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

9. §  Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

10. §  Az R. 2.  melléklet 2.  pontjában az  „engedélyezési és tudomásulvételi” szövegrész helyébe az  „engedélyezési, 
kötelezési és bejelentési” szöveg lép.

2. A Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási központjának kivitelezési munkálataival 
kapcsolatos kiemelten közérdekű beruházásról és az azzal összefüggő nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű ügyekről szóló 370/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

11. §  A Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási központjának kivitelezési munkálataival kapcsolatos kiemelten 
közérdekű beruházásról és az azzal összefüggő nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekről szóló 
370/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az  Ingatlanon a  járművek elhelyezésének kialakításánál az  építmények, illetve önálló rendeltetési egységek 
rendeltetésszerű használatához az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 
Korm. rendelet 4. számú melléklete alapján számított személygépkocsik számának legalább 15%-a elhelyezését kell 
biztosítani.”

3. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 460/2020. (X. 20.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelethez

 1. A Budai Palotanegyed fenntartható fejlesztését, valamint tervszerű és egységes szemléletű helyreállítását szolgáló, 
kiemelten közérdekű beruházások felsorolása

A B C D

1. A beruházás megnevezése A beruházás megvalósításának helyszíne
A beruházás helyszínének 

közvetlen környezete

A beruházás megvalósításához 

szükséges közterület-használat 

időtartama

2.

A Miniszterelnökség 
budavári elhelyezését 

biztosító, a Budai Várban 
található Karmelita kolostor 

felújítása és átépítése

Budapest I. kerület, belterület 
6459 helyrajzi számú ingatlan

Budapest I. kerület, 
belterület 6461 
helyrajzi számú 
ingatlan, 6464 helyrajzi 
számú ingatlan

–

3.
A Királyi Palotához tartozó 

egykori Lovarda újraépítése 
eredeti helyén

Budapest I. kerület, belterület 
6452/1 helyrajzi számú ingatlan

– –

4.
Az egykori Főőrség 

épületének újraépítése 
eredeti helyén

Budapest I. kerület, belterület 
6452/1 helyrajzi számú ingatlan

– –

5.
A Stöckl-lépcső újraépítése 

eredeti helyén
Budapest I. kerület, belterület 
6452/1 helyrajzi számú ingatlan

– –

6.

Akadálymentes közlekedési 
tengely létesítése:  

a Palota út – Csikós udvar 
– Hunyadi udvar teraszai 

között (Tabáni lift I–II.)

Budapest I. kerület, belterület 
6452/1, 6351 helyrajzi számú 
ingatlan

Budapest I. kerület, 
belterület 7124/2 
helyrajzi számú 
ingatlan

2020. 10. 21. – 2023. 04. 30.

7. Ybl-támfal helyreállítása
Budapest I. kerület, belterület 
6452/1 helyrajzi számú ingatlan

Budapest I. kerület, 
7124/2 helyrajzi számú 
ingatlan

2020. 10. 21. – 2023. 06. 03.

8.
A Karakas Pasa tornyának 

a rekonstrukciója
Budapest I. kerület, belterület 
6452/1 helyrajzi számú ingatlan

Budapest I. kerület, 
7124/2 helyrajzi számú 
ingatlan

2020. 10. 21. – 2023. 06. 03.

9.

A Buzogány torony, 
az ide vezető Gyilokjáró 

és az Újvilág kert egykori 
állapotának helyreállítása

Budapest I. kerület, belterület 
6452/1 helyrajzi számú ingatlan

Budapest I. kerület, 
belterület 6452/3 
helyrajzi számú 
ingatlan

2020. 11. 01. – 2026. 05. 31.

10.
A Csikós udvar és a Hunyadi 
udvar között feljáró rámpa 

újraépítése

Budapest I. kerület, belterület 
6452/1 helyrajzi számú ingatlan

Budapest I. kerület, 
7124/2 helyrajzi számú 
ingatlan

2020. 10. 21. – 2023. 06. 03.

11.

Várgarázs I. 
(projektszámozás szerint 2.) 
befejezése, középkori támfal 

stabilizálása

Budapest I. kerület, belterület 
6452/1, 6453/1 helyrajzi számú 
ingatlan

Budapest I. kerület, 
7124/2 helyrajzi számú 
ingatlan

2021. 01. 31. – 2023. 07. 31.

12.

A Nyugati kert (Csikós 
udvar) alatti mélygarázs 

közvetlen közelében 
további mélygarázs 

(Várgarázs II.) kialakítása, 
Fehérvári rondella és 

Nyugati kert rekonstrukció

Budapest I. kerület, belterület 
6452/1, 6453/1, 6453/2, 6455/1 
helyrajzi számú ingatlan

Budapest I. kerület, 
7124/2 helyrajzi számú 
ingatlan

2021. 03. 26. – 2025. 11. 03.
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13.

A Habsburg Ottó Alapítvány 
elhelyezése, a Budavári 

Palota „D” épületrész 
földszintjének felújítása

Budapest I. kerület, belterület 
6452/1 helyrajzi számú ingatlan

– 2020. 10. 21. – 2023. 11. 30.

14.
A Budavári palota déli 

összekötő szárnya és Szent 
István-terem helyreállítása

Budapest I. kerület, belterület 
6452/1 helyrajzi számú ingatlan

– 2020. 10. 21. – 2023. 08. 20.

15.
Erzsébet pergola 
rekonstrukciója

Budapest I. kerület, belterület 
6452/1, 6452/3 helyrajzi számú 
ingatlan

– 2020. 10. 21. – 2024. 05. 01.

16.

Budavári Palota teljes 
műszaki felmérése, 

a használathoz szükséges 
sürgős beruházások 

előkészítése és kivitelezése, 
OSZK gyorslift fejlesztése

Budapest I. kerület, belterület 
6452/1 helyrajzi számú ingatlan

Budapest I. kerület, 
belterület 6351 
helyrajzi számú 
ingatlan

2020. 10. 21. – 2023. 12. 31.

17.

A Budai Palota „A” „B”, „C”, 
„D”, „E” és „F” épület külső 

rekonstrukciója, illetve 
belső tereinek műemléki 

rekonstrukciója

Budapest I. kerület, belterület 
6452/1 helyrajzi számú ingatlan

Budapest I. kerület, 
belterület 6351 
helyrajzi számú 
ingatlan

2024. 12. 01. – 2030. 12. 31.

18.
A Budai Palotanegyed 

közműveinek felmérése, 
terveztetése és kiváltása

Budapest I. kerület, belterület 
6452/1, 6456/1, 6461, 6462, 6464, 
6453/2, 6455/1, 6453/1, 6516 
helyrajzi számú ingatlan

Budapest I. kerület, 
belterület 6351, 6457, 
6459, 6514, 7124/2, 
14363/1 helyrajzi 
számú ingatlan

2020. 10. 21. – 2023. 09. 30.

19.

Hidegenergia központ 
fejlesztése II. ütem: 

a Budavári Palotanegyed 
hűtővíz ellátó rendszerének 

rekonstrukciója

Budapest I. kerület, belterület 
6452/1, 6456/1, 6462, 6464, 
6455/1, 6453/1, 6453/2, 6516 
helyrajzi számú ingatlan

Budapest I. kerület, 
belterület 6457, 6459, 
6461, 14363/1 helyrajzi 
számú ingatlan

2020. 10. 21. – 2022. 05. 15.

20.

A Budai Palotanegyed 
várfalainak felmérése, 

tervezése, helyreállításának 
kivitelezése

Budapest I. kerület, belterület 
6330, 6331, 6452/1, 6452/2, 
6452/3, 6453/1, 6453/2, 6455/1, 
6456/1, 6458, 6515, 14362, 
14363/1, 14369, 14371/1, 14371/2 
helyrajzi számú ingatlan

Budapest I. kerület, 
belterület 7124/2, 
14339/3, 14363/2, 
14365, 14367, 14368, 
14370, 14372 helyrajzi 
számú ingatlan

2020. 10. 21. – 2026. 05. 31.

21.

A Budai Palotanegyed 
várkertjeinek, 

közterületeinek felmérése, 
tervezése, kivitelezése, 

üzemeltetésre felkészítése

Budapest I. kerület, belterület 
6331, 6452/1, 6452/2, 6452/3, 
6453/1, 6453/2, 6455/1, 6456/1, 
6461, 6464, 14358, 14359, 14360, 
14361, 14362, 14363/1, 14369, 
14371/1, 14371/2 helyrajzi számú 
ingatlan

Budapest I. kerület, 
belterület 7124/2, 
14363/2, 14365 
helyrajzi számú 
ingatlan

2020. 10. 21. – 2026. 05. 31.

22.

Turisztikai célú 
területrendezés és 

infrastruktúra elemek 
kialakítása több helyszínen

Budapest I. kerület, belterület 
6330, 6331, 6452/1, 6452/2, 
6452/3, 6453/1, 6453/2, 6455/1, 
6456/1, 6458, 6459, 6461, 6462, 
6464, 6471, 6515, 6516, 6546, 
14359, 14360, 14361, 14362, 
14363/1, 14369, 14371/1, 14371/2 
helyrajzi számú ingatlan

– 2020. 10. 21. – 2022. 11. 13.
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23.
Egykori Külügyminisztérium 

épületének újjáépítése, 
tervezése, kivitelezése

Budapest I. kerület, belterület 
6516 helyrajzi számú ingatlan

Budapest I. kerület, 
belterület 6514, 6518, 
14339/3 helyrajzi 
számú ingatlan

2021. 04. 01. – 2025. 12. 31.

24.

József Főhercegi Palota, 
Palotakert és Istálló 

újjáépítése, tervezése, 
kivitelezése

Budapest I. kerület, belterület 
6453/1, 6453/2, 6455/1, 6452/1 
helyrajzi számú ingatlan

Budapest I. kerület, 
belterület 7124/2 
helyrajzi számú 
ingatlan

2021. 07. 15. – 2025. 12. 31.

25.

Honvéd Főparancsnokság 
ideiglenes fejlesztés, 

majd teljes rekonstrukció, 
tervezése, kivitelezése

Budapest I. kerület, belterület 
6462 helyrajzi számú ingatlan

Budapest I. kerület, 
belterület 6464, 6514, 
7124/2 helyrajzi számú 
ingatlan

2021. 03. 19. – 2025. 12. 31.

26.
Szökőkutak helyreállítása 
(Halászó fiú, Mátyás kút)

Budapest I. kerület, belterület 
6452/1 helyrajzi számú ingatlan

– –

27.
Várkert Bazár kivitelezői 

jótállási időszakot követő 
felújítási munkálatai

Budapest I. kerület, belterület 
6331, 6452/2 helyrajzi számú 
ingatlan

Budapest I. kerület, 
belterület 6271/1, 
6271/2 helyrajzi számú 
ingatlan

2020. 11. 01. – 2023. 12. 31.

28.

Turisztikai célú és 
látogatóirányítási  

IT fejlesztésekkel összefüggő 
építési beruházások

Budapest I. kerület, belterület 
6331, 6452/1, 6452/2, 6452/3, 
6453/1, 6453/2, 6455/1, 6456/1, 
6461, 6462, 6464, 14358, 14359, 
14360, 14361, 14362, 14363/1, 
14369, 14371/1, 14371/2 helyrajzi 
számú ingatlan

Budapest I. kerület, 
belterület 6330, 6514, 
7124/2, 14363/2, 
14365, 14367, 14368, 
14370, 14372 helyrajzi 
számú ingatlan

2021. 01. 01. – 2023. 12. 31.
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 2. A Budai Várnegyed területén megvalósuló egyéb beruházások

A B C D

1. A beruházás megnevezése A beruházás megvalósításának helyszíne
A beruházás helyszínének 

közvetlen környezete

A beruházás megvalósításához 

szükséges közterület-használat 

időtartama

2.
De la Motte-palota 

rekonstrukciója
Budapest I. kerület, belterület 
6471 helyrajzi számú ingatlan

Budapest I. kerület, 
belterület 6514, 
7124/2 helyrajzi számú 
ingatlan

2023. 10. 01. – 2025. 12. 31.

3.
A Budapest I. kerület 

Táncsics u. 9. szám alatti 
ingatlan fejlesztése

Budapest I. kerület, belterület 
6546 helyrajzi számú ingatlan

Budapest I. kerület, 
belterület 6564, 
6551 helyrajzi számú 
ingatlan

2020. 10. 21. – 2025. 06. 07.

4.
Gyalogos kapcsolatok 

fejlesztése

Budapest I. kerület, belterület 
6335, 6350, 6351, 6539, 
6546, 14130, 14154, 14155, 
14167, 14192, 14193, 14194, 
14231,14271, 14440/11, 14441/2, 
14443, 14444, 14445, 14446, 
14447/1 helyrajzi számú ingatlan

Budapest I. kerület, 
belterület 6329, 6564, 
6588, 7140, 7141, 
14477/6 helyrajzi 
számú ingatlan

2021. 01. 01. – 2025. 09. 01.

5.

Az egykori Koronaőrség 
épületének rekonstrukciója 

révén a Budai Várőrség 
épületének megvalósítása 

és környezetének rendezése

Budapest I. kerület, belterület 
7139, 7140 helyrajzi számú 
ingatlan

Budapest I. kerület, 
belterület 6335, 
7124/2, 7138, 7142, 
7147 helyrajzi számú 
ingatlan

2021. 01. 01. – 2026. 12. 31.

6.
A Magyar Nemzeti Levéltár 
épületének rekonstrukciója 

és bővítése

Budapest I. kerület, belterület 
6627, 6628 helyrajzi számú 
ingatlan

Budapest I. kerület, 
belterület 6563, 6622, 
6632 helyrajzi számú 
ingatlan

2021. 01. 01. – 2026. 12. 31.

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

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 36/2020. (X. 20.) MNB rendelete
az „Állami Számvevőszék” ezüst emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – az  első magyar állami számvevőszék alapításának 150., valamint a  független 
számvevőszéki ellenőrzés újraindításának 30. évfordulója alkalmából – „Állami Számvevőszék” megnevezéssel  
10 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2020. október 21.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, átmérője 38,61 mm, széle finomrecés, 
a recéken a kétszer ismétlődő „ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1870 • 1990 • 2020 •” szélfelirattal.

 (2) Az emlékérme előlapján, körvonallal határolt középmezőben az  egykori Magyar Királyi Legfőbb Állami 
Számvevőszék épülete Bem rakpart felőli részletének ábrázolása látható. Az  épület ábrázolásába illesztve, jobbra, 
lent Pelcz Balázs tervezőművész mesterjegye látható. Az  emlékérme szélén, köriratban, fent a „MAGYARORSZÁG” 
felirat, lent a  „10 000” értékjelzés és a  „FORINT” felirat, bal oldalon a  „BP.” verdejel, jobb oldalon, függőlegesen  
a „2020” verési évszám olvasható. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a verdejel adott betűjével 
megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az  emlékérme előlapjának képét az  1.  melléklet 
tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján, körvonallal határolt középmezőben az Állami Számvevőszék logójának ábrázolása látható, 
alatta a „150 ÉVE A  KÖZPÉNZEK ŐRE” felirat olvasható. Az  emlékérme szélén, négysoros köriratban a „KÖZÉLET 
TISZTASÁGA”, a  „TÖRVÉNYESSÉG”, az  „ELSZÁMOLTATHATÓSÁG”, az  „ÁTLÁTHATÓSÁG”, az  „EREDMÉNYESSÉG”, 
a  „HATÉKONYSÁG” és a  „CÉLSZERŰSÉG” felirat, valamint ezen feliratok hexadecimális kódolással írt megfelelői 
olvashatók. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 4000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.

4. §  Ez a rendelet 2020. október 21-én lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 36/2020. (X. 20.) MNB rendelethez

Az érme előlapjának képe:

	  

	   2	  

1.	  melléklet	  a	  …/2020.	  (X.	  …)	  MNB	  rendelethez	  	  
	  
Az	  emlékérme	  előlapjának	  képe:	  	  

 

 

2.	  melléklet	  a	  …/2020.	  (X.	  …)	  MNB	  rendelethez	  	  
	  
Az	  emlékérme	  hátlapjának	  képe:	  
	  

 	  

2. melléklet a 36/2020. (X. 20.) MNB rendelethez

Az érme hátlapjának képe:

	  

	   2	  

1.	  melléklet	  a	  …/2020.	  (X.	  …)	  MNB	  rendelethez	  	  
	  
Az	  emlékérme	  előlapjának	  képe:	  	  

 

 

2.	  melléklet	  a	  …/2020.	  (X.	  …)	  MNB	  rendelethez	  	  
	  
Az	  emlékérme	  hátlapjának	  képe:	  
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 37/2020. (X. 20.) MNB rendelete
az „Állami Számvevőszék” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – az  első magyar állami számvevőszék alapításának 150., valamint a  független 
számvevőszéki ellenőrzés újraindításának 30. évfordulója alkalmából – „Állami Számvevőszék” megnevezéssel  
2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2020. október 21.

2. § (1) Az emlékérme 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 30,8 gramm, átmérője 38,61 mm, széle finomrecés, 
a recéken a kétszer ismétlődő „ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1870 • 1990 • 2020 •” szélfelirattal.

 (2) Az emlékérme előlapján, körvonallal határolt középmezőben az  egykori Magyar Királyi Legfőbb Állami 
Számvevőszék épülete Bem rakpart felőli részletének ábrázolása látható. Az  épület ábrázolásába illesztve, jobbra, 
lent Pelcz Balázs tervezőművész mesterjegye látható. Az  emlékérme szélén, köriratban, fent a „MAGYARORSZÁG” 
felirat, lent a  „2000” értékjelzés és a  „FORINT” felirat, bal oldalon a  „BP.” verdejel, jobb oldalon, függőlegesen  
a „2020” verési évszám olvasható. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás esetén látható, a verdejel adott betűjével 
megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az  emlékérme előlapjának képét az  1.  melléklet 
tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján, körvonallal határolt középmezőben az  Állami Számvevőszék logójának ábrázolása 
látható, alatta a  „150 ÉVE A  KÖZPÉNZEK ŐRE” felirat olvasható. Az  emlékérme szélén, négysoros köriratban  
a  „KÖZÉLET TISZTASÁGA”, a  „TÖRVÉNYESSÉG”, az  „ELSZÁMOLTATHATÓSÁG”, az  „ÁTLÁTHATÓSÁG”, 
az  „EREDMÉNYESSÉG”, a  „HATÉKONYSÁG” és a  „CÉLSZERŰSÉG” felirat, valamint ezen feliratok hexadecimális 
kódolással írt megfelelői olvashatók. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 4000 darab készíthető.

4. §  Ez a rendelet 2020. október 21-én lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 37/2020. (X. 20.) MNB rendelethez

Az érme előlapjának képe:

	  

	   2	  

1.	  melléklet	  a	  …/2020.	  (X.	  …)	  MNB	  rendelethez	  	  
	  
Az	  emlékérme	  előlapjának	  képe:	  	  

 

 

2.	  melléklet	  a	  …/2020.	  (X.	  …)	  MNB	  rendelethez	  	  
	  
Az	  emlékérme	  hátlapjának	  képe:	  
	  

 	  

2. melléklet a 37/2020. (X. 20.) MNB rendelethez

Az érme hátlapjának képe:

	  

	   2	  

1.	  melléklet	  a	  …/2020.	  (X.	  …)	  MNB	  rendelethez	  	  
	  
Az	  emlékérme	  előlapjának	  képe:	  	  

 

 

2.	  melléklet	  a	  …/2020.	  (X.	  …)	  MNB	  rendelethez	  	  
	  
Az	  emlékérme	  hátlapjának	  képe:	  
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VIII. A Kúria határozatai

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5019/2020/6. számú határozata
 

Az ügy száma: Köf.5019/2020/6.
A tanács tagja: Dr. Patyi András, a tanács elnöke, Dr. Varga Eszter előadó bíró, Dr. Dobó Viola bíró
Az indítványozó: Szegedi Járásbíróság
Az érintett önkormányzat: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.)
Az ügy tárgya: önkormányzati rendelet törvényességének vizsgálata

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa
–  megállapítja, hogy Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének az  önkormányzat tulajdonában álló 

önkormányzati lakások bérletéről, a  lakbérek mértékéről és a  lakbértámogatásról szóló 45/2006. (XII. 13.) 
közgyűlési rendeletének 63. § (7) bekezdése és 4. sz. mellékletének 6. pontja más jogszabályba ütközik, ezért 
e rendelkezéseket megsemmisíti;

–  elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét;
–  elrendeli, hogy határozatának közzétételére – a  kézbesítést követő nyolc napon belül – az  önkormányzati 

rendelet kihirdetésével azonos módon kerüljön sor.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

 [1] Az indítványozó előtt folyó per felperesének, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a  továbbiakban: 
felperes) a  tulajdonában áll az  S., P. S. … szám alatti társasházi lakás. A  felperes vagyonkezelője, az  IKV Zrt. és 
az indítványozó előtt folyó per alperese (a továbbiakban: alperes) között bérleti jogviszony áll fenn a szóban forgó 
társasházi lakásra vonatkozóan. A  bérlemény külön vízórával nem rendelkezik, ezért a  lakás havi vízfogyasztása 
a társasház közgyűlése által meghatározott átalány szerint került megállapításra.

 [2] A felperes 2016. január 1-jétől 2018. december 31. napjáig terjedő időszakra lakásbérleti jogviszonyból eredő 
külön szolgáltatási díj (takarítási díj, villamosenergia díja, valamint víz- és csatornadíj) megfizetése iránti igényt 
kíván érvényesíteni az  alperessel szemben. Keresetének jogalapjaként – többek között – Szeged Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének (a  továbbiakban: érintett önkormányzat) az  önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati 
lakások bérletéről, a  lakbérek mértékéről és a  lakbértámogatásról szóló 45/2006. (XII. 13.) Kgy. rendeletének 
(a továbbiakban: Ör.) 60. § (1) bekezdését, 63. § (1) és (7) bekezdéseit jelölte meg.

A bírói indítvány és az önkormányzat védirata

 [3] A Szegedi Járásbíróság (a  továbbiakban: indítványozó) végzésében indítványozta a  Kúria Önkormányzati 
Tanácsának (a  továbbiakban: Önkormányzati Tanács) eljárását. Az  indítványozó szerint az  Ör. 4. sz. mellékletének 
6.  pontjában meghatározott átalánymérték, illetve az  Ör. 63.  § (7)  bekezdése a  víz- és csatornadíjnak a  lakások és 
a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőre való áthárításáról szóló 18/1990. (I. 31.) MT rendelet (a továbbiakban: 
MT rendelet) 2. § (2) bekezdés b) pontjának első francia bekezdésébe ütközik, mert az Ör.-ben a víz- és csatornadíj 
áthárítására vonatkozó éves norma nem került meghatározásra. Az  indítványozó előadta, hogy az  Ör. 63.  § 
(4)  bekezdése esetén – amely a  4. sz.  mellékletre utal – az  átalány felszámítása havi norma alapján történik, míg 
társasházak esetében a víz- és csatornadíj felszámítására nem az önkormányzat rendeletében meghatározott éves 
normák alapján kerül sor, hanem a társasházközösség által elfogadott mértéknek megfelelően.
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 [4] Az Önkormányzati Tanács a  közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a  továbbiakban: Kp.) 140.  § 
(1) bekezdése alapján alkalmazandó 42. § (1) bekezdése alapján az érintett önkormányzatot felhívta az indítványra 
vonatkozó nyilatkozata megtételére.

 [5] Az érintett önkormányzat a  védiratában előadta, hogy a  víz- és csatornadíj áthárítására vonatkozó éves norma 
mértékének rendeleti szintű szabályozása jelen esetben mindössze az Ör. technikai jellegű módosítását igényelné. 
A  havi szinten történő szabályozás a  bérlők jogait nem csorbítja, a  fizetendő összeg mértékét érdemben nem 
befolyásolja. Hangsúlyozta, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény alapján az MT rendelet ide vonatkozó 
rendelkezéseinek felülvizsgálata szükséges lenne, tekintettel arra, hogy a rendelkezés „elavult, szükségtelenné vált, 
a jogrendszer egységébe már nem illeszkedik.”

Az Önkormányzati Tanács döntésének indokolása

 [6] Az indítvány megalapozott.
 [7] I. Az  Önkormányzati Tanácsnak az  indítvány alapján először abban a  kérdésben kellett állást foglalnia, hogy 

az indítvánnyal támadott Ör. 4. sz. mellékletének 6. pontjában meghatározott havi átalánymérték összhangban áll-e 
az MT rendeletben előírt éves norma szerinti meghatározással.

 [8] Az Ör. 4. sz. melléklet 6. pontja szerint: „[v]ízellátás és a csatornahasználat, alvízmérő órával, illetve csatornával nem 
rendelkező épületeknél szennyvízszállítás 5 m3/fő/hó.”

 [9] A vizsgált időszakban a MT rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontjának első francia bekezdése alapján „[a] díjmegtérítés 
havi összege azokban a  bérleményekben, amelyekben a  vízfogyasztás b) nem mérhető – az  önkormányzat 
tulajdonában álló lakás esetében az önkormányzat – a fővárosban a kerületi önkormányzat, a fővárosi önkormányzat 
által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a  fővárosi önkormányzat – rendeletében meghatározott víz- és 
csatornadíj áthárítására vonatkozó éves normák, valamint a  településen érvényes víz- és csatornadíj szorzatának 
egytizenketted része.”

 [10] Az MT rendelet 2.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerint tehát azokban a  bérleményekben, ahol a  vízfogyasztás 
fogyasztásmérő hiányában nem mérhető, az  átlagfogyasztást úgy kell meghatározni, hogy a  rendeletben 
meghatározott éves normákat kell a  víz- és csatornadíj áthárításának alapjául venni és ezen normát kell az  adott 
településen érvényes víz- és csatornadíj szorzatával megállapítani. A havonta fizetendő díj ennek 1/12 része, mely 
megállapítást a bérbeadónak a bérlővel közölnie kell.

 [11] Az Ör. 4. sz. melléklet 6.  pontjában viszont havi szinten került megállapításra a  vízellátás és a  csatornahasználat, 
alvízmérő órával, illetve csatornával nem rendelkező épületeknél a szennyvízszállítás. Az Ör. e vonatkozásban éves 
normát nem határozott meg.

 [12] Az Önkormányzati Tanács a  fentiek alapján megállapította, hogy az  Ör. 4. sz. melléklet 6.  pontjában található 
átalányérték havi meghatározása jogszabálysértő, sérti az  MT rendelet 2.  § (2)  bekezdés b)  pontjában előírt éves 
norma meghatározására vonatkozó kötelezettséget.

 [13] II. Az  Önkormányzati Tanács ezt követően azt vizsgálta, hogy az, hogy a  külön szolgáltatások – így a  vízellátás és 
a  csatornahasználat, csatornával nem rendelkező épületeknél szennyvízelszállítás – díját a  társasház közössége 
által elfogadott – a  bérbeadó által jóváhagyott – megállapodás határozza meg [Ör. 63.  § (7)  bekezdés] ellentétes 
szabályozás-e azzal az  MT rendeletben előírt kötelezettséggel, miszerint önkormányzati rendeletben szükséges 
a víz- és csatornadíjának áthárítására vonatkozó éves normát meghatározni [MT rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontja].

 [14] Az Ör. vitatott rendelkezése szerint: „63.  § (7) Társasházak esetében az  (1)  bekezdésben meghatározott külön 
szolgáltatások díját a  bérlő a  társasház közössége által elfogadott – a  bérbeadó által jóváhagyott – mértéknek 
megfelelően köteles megtéríteni.”

 [15] Az Önkormányzati Tanács a  Köf.5.013/2018/8. számú határozatban elvi éllel kimondta, hogy „[a]z önkormányzat 
a tulajdonában álló, vízmérő órával nem rendelkező társasházi lakás esetében is rendeletben köteles megállapítani 
a  víz- és csatornadíj áthárítására vonatkozó éves normákat függetlenül attól, hogy a  lakóházban milyen tulajdoni 
részesedése van.”

 [16] Az Önkormányzati Tanács megállapította, hogy a  társasház közössége által elfogadott megállapodás nem 
helyettesíti az  önkormányzati rendeleti szabályozást, emiatt az  Ör. e  vitatott rendelkezése is jogszabálysértő, sérti 
az MT rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontjában előírt önkormányzati rendeleti szabályozási kötelezettséget.
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 [17] III. Az  Önkormányzati Tanács hangsúlyozza, hogy a  szabályozás meghaladottá válására hivatkozással az  érintett 
önkormányzat nem hagyhatja figyelmen kívül a  magasabb szintű szabályozásban foglaltakat. Megjegyzi 
az Önkormányzati Tanács, hogy az érintett önkormányzat ezt maga is felismerte, hiszen a vitatott rendelkezéseket 
a  40/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendelettel módosította, amely 2020. október 30. napjától hatályos. 
E  szerint az  érintett önkormányzat az  Ör. 4. sz.  melléklet 6.  pontját hatályon kívül helyezte, illetve a  vízellátás és 
a csatornahasználat, csatornával nem rendelkező épületeknél a szennyvízelszállítás díjtételeit (éves normáit is) az Ör. 
7. sz.  mellékletében szabályozta. Az  Ör. 63.  § (7)  bekezdése is az  MT rendelet előírásaira tekintettel módosításra 
került: az  új önkormányzati rendeleti rendelkezés a  vízellátás és a  csatornahasználat, csatornával nem rendelkező 
épületeknél szennyvízelszállítás külön szolgáltatás díja vonatkozásában az  Ör. 7. sz.  mellékletére utal, azaz 
az önkormányzati rendeleti szabályozásra vonatkozó követelmény teljesült.

 [18] IV. Mindezekre tekintettel, az  Önkormányzati Tanács megállapította, hogy az  indítvánnyal támadott  
Ör. rendelkezések [az Ör. 4. sz.  melléklet 6.  pontja és az  Ör. 63.  § (7)  bekezdése] az  MT rendelet 2.  § (2)  bekezdés 
b) pontjába ütköznek, ezért azokat a Kp. 146. § (1) bekezdés a) pontja alapján megsemmisítette.

 [19] A normakontroll eljárásban a megsemmisített önkormányzati rendelkezés az Önkormányzati Tanács határozatának 
közzétételét követő napon veszíti hatályát [Kp. 146.  § (3)  bekezdés]. Az  Önkormányzati Tanács az  önkormányzati 
rendelet vagy annak rendelkezése hatályvesztésének időpontját ettől eltérően (visszamenőlegesen vagy jövőbeni 
időpontban) is megállapíthatja, ha azt a  jogbiztonság vagy az  önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó 
jogalanyok alapvető jogainak védelme indokolja [Kp. 146. § (4) bekezdése]. Jelen esetben ezen indokok nem állnak 
fenn.

 [20] A más jogszabályba ütközés megállapítása okán a  konkrét ügyben való alkalmazási tilalmat a  Kp. 147.  § 
(1) bekezdésének első fordulata, a valamennyi, a megsemmisítés időpontjában valamely bíróság előtt folyamatban 
lévő egyedi ügyre vonatkozó általános alkalmazási tilalmat ugyanezen jogszabályhely második fordulata 
írja elő. Az  Önkormányzati Tanács nem tartja indokoltnak e  rendelkezés mellőzését, mivel annak a  Kp. 147.  § 
(2) bekezdésében rögzített okai  – közérdek védelme, a jogbiztonság vagy a rendelet hatálya alá tartozó jogalanyok 
alapvető jogainak védelme – nem állnak fenn.

A döntés elvi tartalma

 [21] Az önkormányzat nem hagyhatja figyelmen kívül a  jogforrási hierarchiában magasabb szinten elhelyezkedő 
jogforrásban előírt jogalkotási kötelezettségének módját. Ebből következően az  önkormányzat a  tulajdonában 
álló, vízmérő órával nem rendelkező társasházi lakás esetében rendeletben – és nem a  társasház közgyűlése által 
meghatározottak szerint – köteles megállapítani a víz- és csatornadíj áthárítására vonatkozó éves normákat, amely 
nem helyettesíthető havi szintű meghatározással.

Záró rész

 [22] Az Önkormányzati Tanács az  indítványt a  Kp. 141.  § (2)  bekezdése szerint tárgyaláson kívül bírálta el, a  más 
jogszabályba ütközés jogkövetkezményeit a Kp. 146. § (1) bekezdés a) pontja, valamint 146. § (3) bekezdése alapján 
állapította meg.

 [23] A más jogszabályba ütköző rendelkezések tekintetében a folyamatban lévő ügyben való és az általános alkalmazás 
tilalmát a Kp. 147. § (1) bekezdése mondja ki.

 [24] A határozat Magyar Közlönyben való közzététele a  Kp. 146.  § (2)  bekezdésén, a  helyben történő közzététele  
a Kp. 142. § (3) bekezdésén alapul.

 [25] A Kp. 141.  § (4)  bekezdése alapján az  önkormányzati rendelet törvényességének vizsgálatára irányuló eljárásban 
a feleket teljes költségmentesség illeti meg, és saját költségeiket maguk viselik.

 [26] A határozat elleni jogorvoslatot a Kp. 116. § d) pontja és a 146. § (5) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2020. október 13.

Dr. Patyi András s. k., a tanács elnöke, Dr. Varga Eszter s. k., előadó bíró, Dr. Dobó Viola s. k., bíró
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 30/2020. (X. 20.) OGY határozata
a Kúria elnökének megválasztásáról*

 1.  Az Országgyűlés az Alaptörvény 26. cikk (3) bekezdése alapján

dr. Varga Zsolt Andrást

2021. január 2-től a Kúria elnökévé megválasztja.

 2.  Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Hiszékeny Dezső s. k., Dr. Szűcs Lajos s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2020. október 19-i ülésnapján fogadta el. 

A köztársasági elnök 468/2020. (X. 20.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésekről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. § 
(3)  bekezdése alapján – az  innovációért és technológiáért felelős miniszternek a  fenntartóval egyetértésben tett 
javaslatára –

Dr. Abrankó László Pétert,
Dr. Ádány Sándort,
Dr. Axel Stangot,
Bacsi Zsuzsannát,
Dr. Balogh Péter Istvánt,
Dr. Czeglédi Leventét,
Dr. Czóbel Szilárd Endrét,
Dr. Csontos Csaba Ferencet,
Felvinczi Katalin Erzsébetet,
Dr. Fenyves Veronikát,
Dr. Friedrich László Ferencet,
Gerendy Jenőt,
Horváth Kornéliát,
Dr. Kátai Lászlót,
Dr. Kelecsényi Csillát,
Dr. Kiskó Gabriellát,
Dr. Kocsis Imre Tibort,
Kovács Zoltánt,
Dr. László Zsuzsannát,
Dr. Nagy Pétert,
Dr. Nagy Péter Istvánt,
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Nógrádi Dánielt,
Pannonhalminé Dr. Csóka Ildikót,
Dr. Szabó Zsoltot,
Szijártó Imrét és
Dr. Szummer Csabát

2020. november 1. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2020. október 5.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. október 9.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter

KEH ügyszám: KEH/03816-2/2020.

A köztársasági elnök 469/2020. (X. 20.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII.  törvény 90.  §-a alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel 
dr. Tóth Orsolyát 2020. december 10-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2020. október 7.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03882-2/2020.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 227. szám 7159

A köztársasági elnök 470/2020. (X. 20.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére 
tekintettel dr. Mohay György Bélát 2021. március 8-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2020. október 7.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03882-3/2020.

A köztársasági elnök 471/2020. (X. 20.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére 
tekintettel dr. Tóth-Herpai Balázsné dr.-t 2021. március 15-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2020. október 7.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03882-4/2020.

A köztársasági elnök 472/2020. (X. 20.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére 
tekintettel dr. Mucsi Ilona Gyöngyit 2021. március 21-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2020. október 7.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03882-5/2020.
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A köztársasági elnök 473/2020. (X. 20.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére 
tekintettel dr. Nagybalyi-Szántó Istvánt 2021. március 28-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2020. október 7.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03882-6/2020.

A köztársasági elnök 474/2020. (X. 20.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti 
kérelmére tekintettel dr. Vajda Zsuzsannát 2021. március 31-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2020. október 7.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03882-7/2020.

A köztársasági elnök 475/2020. (X. 20.) KE határozata
bírói kinevezésről

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

Budapest, 2020. október 7.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03882-8/2020.
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A Kormány 1670/2020. (X. 20.) Korm. határozata
a betegbiztonság növelését célzó és a betegápolási és betegellátási tevékenységhez kapcsolódó 
adminisztratív feladatok ellátását támogató, komplex informatikai rendszer beszerzéséről

 1.  A Kormány a kórházak és egyetemi klinikák fekvőbeteg ellátási tevékenységének hatékonyságjavítása érdekében
a) egyetért a  betegbiztonság növelését célzó és a  betegápolási és betegellátási tevékenységhez kapcsolódó 

adminisztratív feladatok ellátását támogató komplex informatikai rendszer beszerzésével,
b) egyetért azzal, hogy az a) alpontban meghatározott cél megvalósításához összesen bruttó 18 645 600 000 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-1.9.6-16-2017-00001 azonosító számú „Elektronikus egészségügyi ágazati 

fejlesztések” 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: 2020. december 31.

d) egyetért azzal, hogy a projekthez bruttó 5 593 680 000 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 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 uniós rendelet hatálybalépését követően az Emberi 

Erőforrás Fejlesztési Operatív Programnak a  REACT EU prioritás létrehozására irányuló 
módosítása 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. pont e) alpontjában az „50,14” szövegrész helyébe az „55,73” szöveg,
b) 1.  melléklet 1.  pontjában foglalt táblázat C:31c. mezőjében az „54,52 (ebből VEKOP: 3,43; ebből indikatív 

önerő: 14,15)” szövegrész helyébe a „41,47 (ebből VEKOP: 3,43; ebből indikatív önerő: 14,15)” szöveg,
c) 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C:44 mezőjében a „46,66 (ebből indikatív önerő: 14,00)” szövegrész 

helyébe a „65,31 (ebből indikatív önerő: 19,60)” szöveg,
d) 2. mellékletében foglalt táblázat 

da) D:27 mezőjében a „32,67” szövegrész helyébe a „45,72” szöveg; 
db) E:27 mezőjében a „14,00” szövegrész helyébe a „19,60” szöveg

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1670/2020. (X. 20.) 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-1.9.6-16-

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

46 658 800 000 13 051 920 000 5 593 680 000 65 304 400 000

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 1671/2020. (X. 20.) Korm. határozata
a fővárosi és megyei kormányhivatalok sugár-egészségügyi feladatellátásának megerősítéséről

A Kormány kiemelt célként határozza meg az emberi egészséget védő megelőző intézkedéseket, ezért
 1.  egyetért azzal, hogy a  fővárosi és megyei kormányhivatalok sugár-egészségügyi feladatainak ellátásához 

nélkülözhetetlen eszközök beszerzéséhez és felújításához többletforrás biztosítása szükséges;
 2.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – az  Egészségügyi 

Radiológiai Mérő és Adatszolgáltató Hálózat (ERMAH) laboratóriumhálózat elvárások szerinti működéséhez 
szükséges eszközök beszerzése, felújítások elvégzése érdekében gondoskodjon 206 235 631 forint többletforrás 
biztosításáról a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1.  melléklet  
XI. Miniszterelnökség fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím javára.

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1672/2020. (X. 20.) Korm. határozata
a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, 
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

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

biztosított jogkörében eljárva 132 354 318 481 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 – 
132 354 318 481 forinttal történő túlteljesülését;

c) az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153.  §-ában biztosított jogkörében eljárva 4 312 627 000 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 2 890 735 760 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
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 Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter 

emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2021. december 31.

e) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 1 000 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el a 4. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter 

innovációért és technológiáért felelős miniszter 
külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: azonnal
f ) az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Kvtv. 1. melléklet XXI. Miniszterelnöki 

Kabinetiroda fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok címnek a  3. A  Digitális Kormányzati 
Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcímmel és az 1. A Digitális 
Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése 
jogcímcsoporttal történő kiegészítését;
Felelős: pénzügyminiszter 

a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: azonnal

g) az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 850 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
1. Célelőirányzatok alcím, 26. Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. szakmai feladatainak ellátása jogcímcsoport 
terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok 
cím, 3. A  Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és 
kiadások alcím, 1. A  Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok 
tőkeemelése, pótbefizetése jogcímcsoport javára, az 5. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter 

a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: azonnal

h) az Országos Széchényi Könyvtár archívumainak elhelyezését szolgáló archivális és szolgáltató raktárak 
megvalósítását célzó beruházás előkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1911/2017. (XII. 7.) 
Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 1.  pont b)  alpontjában foglaltaktól eltérően úgy dönt, 
hogy az előkészítési feladat megvalósítására nem kerül sor;

i) visszavonja a Korm. határozat 6. pont a) alpontját;
j) egyetért azzal, hogy a  Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a  Központi Maradványelszámolási 

Alapból, a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a  Járvány Elleni Védekezés 
Központi Tartalékából történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, 
továbbá a  migrációs nyomás és a  terrorellenes intézkedések kezeléséhez szükséges további források 
biztosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozat 
3.  melléklete szerint a  XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása 
cím javára átcsoportosított 175 758 000 forintból 110 000 000 forint a  7. Fejezeti kezelésű előirányzatok, 
1.  Célelőirányzatok, 6. Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai 
programok támogatása jogcímcsoporton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

 2. A Pannónia Szíve Program keretében a  Váli Örökség turisztikai célú fejlesztéséről szóló 1740/2019. (XII. 19.) 
Korm. határozat 5. pontjában a „2021. február 28-ig” szövegrész helyébe a „2021. november 30-ig” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1672/2020. (X. 20.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XII. Agrárminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
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
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

11 Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése
359151 2 Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások  előkészítése

K3 Dologi kiadások 190 000
K5 Egyéb működési célú kiadások 379 810 000

57

379073 9

K3 Dologi kiadások 174 913
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 349 825 087

XII. Agrárminisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Környezetvédelmi célelőirányzatok
375795 15 Környezeti elemek védelme

K5 Egyéb működési célú kiadások 280 000 000
375784 40 Bükki Csillagda megvalósítása

K3 Dologi kiadások 6 939 440
K6 Beruházások 709 209 000

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

32 Közlekedési ágazati programok
368328 49 Kerékpáros létesítmények fejlesztése

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 628 170 041
21 Központi kezelésű előirányzatok

3 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
376951 1 Tőkeemelés

K6 Beruházások 10 000 000 000
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

2 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

1 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése
K6 Beruházások 115 000 000 000

XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 
385484 1 Gazdaságvédelmi programok

K5 Egyéb működési célú kiadások -132 354 318 481

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    

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

B E V É T E L

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2020.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Várkapitányság Nonprofit Zrt. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb 
feladatok ellátásának támogatása

Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági 
társaságok részére

K I A D Á S O K 
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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
359151 2 Kulcsfontosságú budapesti közlekedési beruházások  előkészítése 380 000 000

57

379073 9 350 000 000

XII. Agrárminisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Környezetvédelmi célelőirányzatok
375795 15 Környezeti elemek védelme 280 000 000
375784 40 Bükki Csillagda megvalósítása 716 148 440

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

32 Közlekedési ágazati programok
368328 49 Kerékpáros létesítmények fejlesztése 5 628 170 041

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 132 354 318 481 132 354 318 481

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

Magyar Államkincstár  1 példány

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági 
társaságok részére

Várkapitányság Nonprofit Zrt. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb 
feladatok ellátásának támogatása

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

jogszabály/határozat száma
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2. melléklet az 1672/2020. (X. 20.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XII. Agrárminisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium 
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
LXXII. Egészségbiztosítási 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

294502 1 Miniszterelnökség igazgatása
K1 Személyi juttatások 297 050 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 58 691 500
K3 Dologi kiadások 15 258 500

XII. Agrárminisztérium 
004273 2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

K3 Dologi kiadások 4 462 314
004349 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei 

K3 Dologi kiadások 225 000
XIV. Belügyminisztérium

001580 7 Rendőrség
K3 Dologi kiadások 6 498 989

001711 12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
K3 Dologi kiadások 1 600 859

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Ágazati célfeladatok

347762 56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
K3 Dologi kiadások 2 029 159 289

XV. Pénzügyminisztérium
295935 2 Nemzeti Adó- és Vámhivatal

K3 Dologi kiadások 1 558 815
237287 8 Magyar Államkincstár

K3 Dologi kiadások 2 052 056
K6 Beruházások 365 760

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

38 Egyéb feladatok
362062 24 A hulladékgazdálkodási ideiglenes közszolgáltatás indokolt többletköltségei és kapcsolódó kártalanítása

K3 Dologi kiadások 500 000 000
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium 

004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
K1 Személyi juttatások 51 827 000

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

380184 25 Csángó-Magyar Együttműködési Program Támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 140 000 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

334462 3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei
K3 Dologi kiadások 2 153 955

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

K3 Dologi kiadások 3 201 718
368517 3 Országos Sportegészségügyi Intézet

K3 Dologi kiadások 80 043
218672 11 Közgyűjtemények

K3 Dologi kiadások 240 129
346617 15 Magyarságkutató Intézet

K1 Személyi juttatások 187 200 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 29 000 000

334484 18 Klebelsberg Központ
K3 Dologi kiadások 800 429

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
19 Szociális célú humánszolgáltatások

353784 10 Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 980 000 000

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
35 Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz

2 Egészségbiztosítási Alap támogatása
388840 10 Egyéb működési kiadások támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 1 200 644
374873 43 Központi Maradványelszámolási Alap

K5 Egyéb működési célú kiadások -4 312 627 000
LXXII. Egészségbiztosítási Alap

5 Egészségbiztosítási költségvetési szervek
219217 1 Központi hivatali szerv

K3 Dologi kiadások 1 200 644

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

K I A D Á S O K 
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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
LXXII. Egészségbiztosítási Alap

5 Egészségbiztosítási költségvetési szervek
219217 1 Központi hivatali szerv

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 200 644
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

294502 1 Miniszterelnökség igazgatása 371 000 000
XII. Agrárminisztérium 

004273 2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 4 462 314
004349 6 Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei 225 000

XIV. Belügyminisztérium
001580 7 Rendőrség 6 498 989
001711 12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 1 600 859

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Ágazati célfeladatok

347762 56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 2 029 159 289
XV. Pénzügyminisztérium

295935 2 Nemzeti Adó- és Vámhivatal 1 558 815
237287 8 Magyar Államkincstár 2 417 816

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

38 Egyéb feladatok
362062 24 A hulladékgazdálkodási ideiglenes közszolgáltatás indokolt többletköltségei és kapcsolódó kártalanítása 500 000 000

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium 
004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása 51 827 000

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

380184 25 Csángó-Magyar Együttműködési Program Támogatása 140 000 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
334462 3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei 2 153 955

10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331662 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 3 201 718
368517 3 Országos Sportegészségügyi Intézet 80 043
218672 11 Közgyűjtemények 240 129
346617 15 Magyarságkutató Intézet 216 200 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
19 Szociális célú humánszolgáltatások

353784 10 Egyes szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztési támogatása 980 000 000
334484 18 Klebelsberg Központ 800 429

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 216 200 000 216 200 000
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 4 096 427 000 4 096 427 000

* 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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 
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3. melléklet az 1672/2020. (X. 20.) Korm. határozathoz
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium 
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda

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
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium 

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés

347295 5 Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában
K5 Egyéb működési célú kiadások 150 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 300 000 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása

375173 6 NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 439 516 000

343451 48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték
K3 Dologi kiadások 1 219 760

XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
21 Központi kezelésű előirányzatok

4 Központi tartalékok
297102 1 Rendkívüli kormányzati intézkedések

K5 Egyéb működési célú kiadások -2 890 735 760

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
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium 

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés

347295 5 Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában 450 000 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra

7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása
375173 6 NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása 2 439 516 000
343451 48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték 1 219 760

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 2 890 735 760 2 890 735 760

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

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
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 
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4. melléklet az 1672/2020. (X. 20.) Korm. határozathoz

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
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
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

354406 8 Szakképzési Centrumok
K7 -1 000 000 000

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
351640 19 Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok

K1 Személyi juttatások 23 100 000
K5 976 900 000

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
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

354406 8 Szakképzési Centrumok -1 000 000 000
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

351640 19 Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok 1 000 000 000
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  

Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 1 000 000 000 1 000 000 000

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

Felújítások

Egyéb működési célú kiadások

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2020.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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5. melléklet az 1672/2020. (X. 20.) Korm. határozathoz

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

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
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

384140 26 Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. szakmai feladatainak ellátása 
K3 -425 000 
K8 -849 575 000 

21 Központi kezelésű előirányzatok
3 A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

388940 1

K6 Beruházások 850 000 000

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
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

384140 26 Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. szakmai feladatainak ellátása -850 000 000

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  

Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 850 000 000 850 000 000

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2020.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Dologi kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok 
tőkeemelése, pótbefizetése

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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A Kormány 1673/2020. (X. 20.) Korm. határozata
a nemzeti identitás erősítését célzó programok jövőbeni folytatásához szükséges többlettámogatás 
biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért a nemzeti identitás erősítését célzó programokról szóló 1042/2019. (II. 18.) Korm. határozattal létrehozott 

Lázár Ervin program végrehajtása során a Klebelsberg Központnál felmerült kiadások finanszírozásához szükséges 
többlettámogatás biztosításával;

 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon az  1.  pont 
megvalósítása érdekében 679 663 665 forint többletforrás biztosításáról a  Magyarország 2020. évi központi 
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 
18. Klebelsberg Központ cím javára.

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1674/2020. (X. 20.) Korm. határozata
a Színház- és Filmművészeti Egyetem feladatainak ellátásához szükséges támogatásról

A Kormány
 1.  egyetért a  Színház- és Filmművészeti Egyetem által folytatott színház- és filmművészeti képzés XXI. századi 

követelményeknek történő megfelelése érdekében való fejlesztésével;
 2.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – az  1.  pont 

szerinti cél megvalósításához kapcsolódóan a Színház- és Filmművészetért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) 
részére biztosítson 3 000 000 000 forint forrást a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló  
2019. évi LXXI. törvény 1.  melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 66. Kutatási és fejlesztési feladatok alcím, 10. Vagyonkezelő alapítvány által fenntartott intézmény 
feladatainak támogatása jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal

 3.  felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  fejlesztés megvalósítása érdekében kössön 
támogatási szerződést az Alapítvánnyal.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 227. szám 7173

A Kormány 1675/2020. (X. 20.) Korm. határozata
a magyarországi nyaralóhajózás elindítására irányuló program megvalósításához szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért a magyarországi nyaralóhajózás elindításához kapcsolódó további fejlesztések megvalósításával;
 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  aktív Magyarországért felelős kormánybiztos bevonásával gondoskodjon 

a  „Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtésével kapcsolatos program”-hoz 
kapcsolódó további fejlesztések megvalósításához szükséges 130 000 000 forint többletforrás biztosításáról 
a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 
XXI.  Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 
15. Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtése jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
aktív Magyarországért felelős kormánybiztos

Határidő: 2020. október 31.
 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  aktív Magyarországért felelős kormánybiztos bevonásával gondoskodjon 

a Tisza-tó és Felső-Tisza térségében működő vízimentő szolgálatok részére szükséges 22 000 000 forint többletforrás 
biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
1. Célelőirányzatok alcím, 15. Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtése jogcímcsoport 
javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
aktív Magyarországért felelős kormánybiztos

Határidő: 2020. október 31.
 4. felhívja az  aktív Magyarországért felelős kormánybiztost, hogy az  Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság bevonásával gondoskodjon a  Tisza és Tisza-tó egységes vízimentési 
rendszere és annak finanszírozásának kidolgozásáról.

Felelős: aktív Magyarországért felelős kormánybiztos
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1676/2020. (X. 20.) Korm. határozata
az Ötpróba Program 2021–2024 közötti megvalósításáról

A Kormány
 1. egyetért a  nagy lakossági csoportok által elérhető szabadidősport események elérésének biztosításával, 

népszerűsítésével, ennek megfelelően támogatja az  Ötpróba Program folytatását a  2021–2024-ig tartó olimpiai 
ciklusban, azzal a céllal, hogy az országosan ismert rendezvénysorozat minél több helyszínen elérhető közelségbe 
hozza a testmozgás örömét;

 2. felhívja az  aktív Magyarországért felelős kormánybiztost, hogy az  emberi erőforrások miniszterével, valamint 
a  miniszterelnök kabinetfőnökével együttműködve tegye meg a  szükséges intézkedéseket az  Ötpróba Program 
2021–2024-ig tartó megvalósítása érdekében;

Felelős: aktív Magyarországért felelős kormánybiztos 
emberi erőforrások minisztere 
a miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: folyamatosan
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 3. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az  Ötpróba Program megvalósításával összefüggő 
feladatok 2021. évi finanszírozásához szükséges 265 000 000 forint forrás 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, 23. Sport népszerűsítésével, diák- 
és szabadidősporttal kapcsolatos támogatások jogcímcsoport javára;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a felmerülés ütemében

 4. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét hogy – a  pénzügyminiszter bevonásával – gondoskodjon az  Ötpróba 
Program megvalósításával összefüggő feladatok finanszírozásához a  2022–2024. években összesen 
1 405 000 000 forint forrás biztosításáról a  központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezete 
javára az alábbi ütemezéssel:
a) a 2022. évre 380 000 000 forint,
b) a 2023. évre 400 000 000 forint,
c) a 2024. évre 625 000 000 forint;

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
pénzügyminiszter

Határidő: az adott évi központi költségvetés tervezése során
 5. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  3. és 4.  pontban meghatározott források felhasználása 

tekintetében az  Ötpróba Programmal kapcsolatos feladatok megvalósítására hozzon létre támogatási jogviszonyt 
a Nagy Sportágválasztó, BBU Sportrendezvény Szervező Iroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a felmerülés ütemében

 6. felhívja a  belügyminisztert, hogy vizsgálja meg az  Ötpróba Programban szereplő utak lezárásával megszervezett 
eseményeknél a  rendőri biztosítás költségei alóli mentesítés lehetőségét, és tegyen javaslatot a  szükséges 
jogszabály-módosításokra;

Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2020. december 31.

 7. felkéri az  Ötpróba Program tekintetében érintett helyi önkormányzatokat, hogy az  Ötpróba Program eseményeit 
népszerűsítsék és támogassák, figyelemmel a közterület használatával járó költségek alóli mentesítés lehetőségére is.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1677/2020. (X. 20.) Korm. határozata
a mohácsi tornaterem építéséről

A Kormány a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló tanterem, tornaterem 
és tanuszoda beruházások előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozatban foglaltak 
végrehajtása érdekében
 1. egyetért a  Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnáziumhoz tartozó tornaterem építésének (a  továbbiakban: Beruházás) 

programszerű kormányzati magasépítési beruházásként történő megvalósításával az ingatlan-nyilvántartás szerinti 
Mohács belterület 563/4 helyrajzi számú ingatlanon;

 2. egyetért azzal, hogy a  Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek a  Mohácsi 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 1 116 661 559 forintban határozza meg;

 4. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy gondoskodjon a  3.  pont szerinti 
összeg 2020. évi részének finanszírozása érdekében 265 949 826 forint rendelkezésre állásáról a  Magyarország  
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési 
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beruházások fejezet, 2. Programszerű magasépítési beruházások cím, 3. Tornaterem fejlesztések megvalósítása 
alcímen;

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

 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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1678/2020. (X. 20.) Korm. határozata
a téti tanuszoda építéséről

A Kormány a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló tanterem, tornaterem 
és tanuszoda beruházások előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozatban foglaltak 
végrehajtása érdekében
 1. egyetért a  téti tanuszoda építésének (a  továbbiakban: Beruházás) programszerű kormányzati magasépítési 

beruházásként történő megvalósításával az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Tét belterület 1704/6 helyrajzi 
számú ingatlanon, azzal, hogy a  Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek a  Nemzeti Sportközpontok 
vagyonkezelésébe kerüljenek;

 2. 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 1 220 338 840 forintban határozza meg;

 3. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 
2020. évi részének finanszírozása érdekében 120 013 928 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, 4. Tanuszoda fejlesztések megvalósítása 
alcímen;

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

 4. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 
gondoskodjon a 2. 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
 5. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 

gondoskodjon a 2. 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 1679/2020. (X. 20.) Korm. határozata
az EFOP-4.1.1-15-2016-00027 azonosító számú („Az egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági 
Középiskola sport- és oktatási célú fejlesztése” 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-4.1.1-15-2016-00027 azonosító számú, „Az egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági 

Középiskola sport- és oktatási célú fejlesztése” című projekt (a továbbiakban: projekt) összköltségének 
az 1. melléklet szerinti növelésével,

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

 2. A Kormány egyetért azzal, hogy a projekt esetén legfeljebb 137 160 272 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. november 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1679/2020. (X. 20.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma

Projekt 

megnevezése

Kedvezményezett 

neve

Eredeti támogatás

(forint)

A Magyarország 

központi 

költségvetéséről 

szóló törvényben 

meghatározott 

Uniós fejlesztések 

fejezet terhére 

történő 

többlettámogatás 

legfeljebb (forint)

Projekt megnövelt 

összköltsége 

legfeljebb

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
EFOP-4.1.1-15-

2016-00027

Az egri 
Andrássy 
György 

Katolikus 
Közgazdasági 
Középiskola 

sport- és 
oktatási célú 

fejlesztése

Egri 
Főegyházmegye

637 700 000 137 160 272 774 860 272

A projekt célja az egri Andrássy György Katolikus 
Közgazdasági Középiskola sport- és oktatási célú 
infrastruktúrájának felújítása és korszerűsítése, valamint 
a kapcsolódó energetikai beruházások kivitelezése 
és a projekt megvalósításához kapcsolódó eszközök 
beszerzése.
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A Kormány 1680/2020. (X. 20.) Korm. határozata
a MAHOP-2.1.1-2016-2017-00002 azonosító számú („A horgászati- és halgazdálkodás szempontból jelentős 
halfajok tenyésztését és termelését támogató technológia-, tudástranszfer és innovációs infrastruktúra 
fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről

A Kormány a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott jogkörében eljárva

a) egyetért a  MAHOP-2.1.1-2016-2017-00002 azonosító számú, „A horgászati- és halgazdálkodás szempontból 
jelentős halfajok tenyésztését és termelését támogató technológia-, tudástranszfer és innovációs 
infrastruktúra fejlesztése” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának növelésével, az 1. melléklet 
szerint,

b) egyetért a  projekt 1.  melléklet szerinti többlettámogatásának a  Magyar Halgazdálkodási Operatív Program 
érintett prioritásán az  eredeti keretösszeg 110%-án belül rendelkezésre álló szabad forrásból történő 
finanszírozásával,

c) egyetért a projekt támogatói okiratának 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős: agrárminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1680/2020. (X. 20.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Kedvezményezett neve
Eredeti támogatás 

(bruttó, forint)

Magyarország központi 

költségvetésének  

XIX. Uniós fejlesztések 

fejezete terhére történő 

többlettámogatás

legfeljebb

(bruttó, forint)

Megnövelt támogatás 

legfeljebb 

(bruttó, forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
MAHOP-2.1.1-2016-

2017-00002

A horgászati- és 
halgazdálkodás 

szempontból jelentős 
halfajok tenyésztését 

és termelését 
támogató technológia-, 

tudástranszfer és 
innovációs infrastruktúra 

fejlesztése

Szent István Egyetem 
(konzorciumvezető)
Debreceni Egyetem,

Nemzeti Biodiverzitás- és 
Génmegőrzési Központ – 

Haszonállat-génmegőrzési 
Intézet,

Magyar Tudományos Akadémia 
Agrártudományi Kutatóközpont 

(konzorcium tagjai)

710 175 645 55 147 489 765 323 134

A projekt konzorciuma hat 
őshonos halfaj intenzív 
termelését és ezen keresztül 
az intenzív haltenyésztést 
kívánja megújítani.



7180 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 227. szám 

A Kormány 1681/2020. (X. 20.) Korm. határozata
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának 
növeléséről

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

17/2017.  (II.  1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A.  §-a alapján hozzájárul, hogy 
az  1.  mellékletben foglalt táblázat 13. és 14. sora szerinti projekt keretemelése és annak végrehajtása során 
a Kormányrendelet 5. §-a ne kerüljön alkalmazásra,

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

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1681/2020. (X. 20.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Kedvezményezett 

neve

Hatályos 

támogatás 

(forint)

Többlettámogatás 

legfeljebb

(forint)

Megnövelt 

támogatás 

legfeljebb

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
TOP-1.1.1-15-JN1- 

2016-00005

Törökszentmiklós 
iparterületének 

fejlesztése

Törökszentmiklós 
Városi 

Önkormányzat 
678 594 500 73 179 330 751 773 830

A projekt keretében az iparterület alapinfrastruktúrájának 
(vízi közmű, út, parkoló és térvilágítás) korszerűsítése valósul 
meg, térfigyelő- és beléptetőrendszer telepítésével, továbbá 
új raktárépület épül, mely az újonnan betelepülni szándékozó 
vállalkozások számára áll rendelkezésre. A már meglévő épületek 
felújítása, korszerűsítése, átalakítása is megtörténik, emellett 
környezeti kármentesítés keretében a terület kármentesítése is 
megvalósul.

3.
TOP-1.4.1-15-JN1- 

2016-00044

Új bölcsőde 
építése a megye 

gyermekintézményi 
kapacitással kevésbé 

ellátott területén 
– Besenyszögi 

Napsugár Bölcsőde 
kialakítása

Besenyszög Város 
Önkormányzata

223 931 479 15 062 785 238 994 264
A projekt keretében Besenyszög városában új szolgáltatásként 
bölcsődei ellátás kerül kialakításra egy két csoportszobás 
bölcsődeépület építésével.

4.
TOP-1.4.1-16-HE1- 

2017-00019

Karácsondi 
Gesztenyéskerti 

Napköziotthonos 
Óvoda fejlesztése

Karácsond 
Községi 

Önkormányzat
112 560 100 26 291 974 138 852 074

A településen jelentkező lakossági igényeknek eleget téve a projekt 
keretében egy 7 fős mini bölcsőde létesítésére kerül sor az óvodai 
épület fizikai, funkcionális bővítése mellett, valamint a gyermekek 
neveléséhez és gondozásához szükséges tárgyi eszközök 
beszerzése is megtörténik.

5.
TOP-1.4.1-16-HE1- 

2017-00024
A kömlői óvoda 

fejlesztése
Kömlő Községi 
Önkormányzat

93 477 805 24 992 499 118 470 304

Az épületben jelenleg három foglalkoztatócsoportos óvoda 
működik. A projekt keretében az eredeti csoportszobák mellé még 
egy csoportszoba kerül kialakításra öltözővel és mosdóval, továbbá 
a fejlesztés eredményeként létrejön egy többcélú nagyterem, 
tornaszoba, nevelői szoba, iroda, személyzeti öltöző, teakonyha, 
fűtőhelyiség és akadálymentes mellékhelyiség zuhanyzóval.  
Az eredeti főző-, majd később tálalókonyha átalakításra,  
felújításra kerül.
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6.
TOP-2.1.1-15-BA1- 

2016-00001

Szabadidőpark és 
Vállalkozók Háza 

Komlón

Komló Város 
Önkormányzat

599 813 550 167 865 715 767 679 265
A projekt keretében a Juhász Gyula utca környezetében található 
barnamezős terület rendbetétele, megújítása valósul meg.

7.
TOP-2.1.2-16-HE1- 

2017-00002
Zöldellő városunk  

2. ütem
Lőrinci Városi 

Önkormányzat
599 994 022 130 713 203 730 707 225

A projekt a TOP-2.1.2-15 konstrukción belül megvalósuló  
Lőrinci történelmi városmag és tengely fejlesztése projekt 
közvetlen folytatása. A projekt célja a városközpont és az Erőmű 
lakótelep elhanyagolt központi részeinek közösségi és relaxációs 
célú revitalizációja.

8.
TOP-3.1.1-15-BS1- 

2016-00019

Gyula – Városerdő 
összekötő kerékpárút 

építése – II. ütem 
és Temesvári úti 

kerékpárút szakasz 
felújítása

Gyula Város 
Önkormányzata

400 000 000 117 592 510 517 592 510

A beruházás során két kerékpárútszakasz megvalósítására 
kerül sor. Az első szakasz a közút mellett, azzal párhuzamosan 
halad, majd a vasút keresztezése után, eltávolodva a közúttól, 
meglévő lokalizációs töltésen épül ki. A másik beruházási elem 
a meglévő Temesvár utcai kerékpárút egy részének felújítását 
célozza, a Rulikovszky utca és a Gyulavári híd között. A fejlesztés 
eredményeként 4,477 km kerékpárút épül, amelyből  
0,755 km kerékpárút felújítására kerül sor.

9.
TOP-3.1.1-15-CS1- 

2016-00006
Kerékpárút építés 

Domaszéken

Domaszék 
Nagyközségi 

Önkormányzat
68 868 721 19 903 060 88 771 781

A beruházás keretében az önkormányzat a település belterületén 
alakít ki kerékpárforgalmi létesítményt irányhelyes, nyitott 
kerékpársáv felfestésével, 1130 méter hosszan. A tervezett 
nyomvonal egyik végpontja maga a már meglévő 55. számú főút 
mentén futó kerékpárút, a másik végpont az óvoda. 

10.
TOP-3.1.1-16-BS1- 

2017-00014

Körforgalom 
létesítése Gyula 

belvárosában

Gyula Város 
Önkormányzata

107 789 980 20 941 866 128 731 846

Az önkormányzat a beruházás során a település belterületén  
alakít ki körforgalmi csomópontot, a Béke sugárút – Eötvös utca – 
Árpád utca kereszteződéseinél külön kanyaradó sávval a Béke 
sugárútról az Árpád utca irányába. A kiépítés során a körforgalom 
ágaiban új átkelők létesülnek. A fejlesztés eredményeként  
0,700 km kerékpárút is felújításra kerül.

11.
TOP-3.2.1-16-NG1- 

2017-00019

Sámsonháza 
önkormányzati 

épületének 
energetikai 

korszerűsítése

Sámsonháza 
Község 

Önkormányzata
11 750 740 3 514 319 15 265 059

A projekt keretében Sámsonháza önkormányzati tulajdonú 
épületének energetikai korszerűsítését tervezik. A fejlesztés 
során az épület külső határolószerkezeteinek hőszigetelése, 
külső nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés (gázkazán cseréje 
kondenzációs gázkazánra), akadálymentesítés, valamint napelemes 
rendszer telepítése valósul meg.
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12.
TOP-6.2.1-15-DE1- 

2016-00002 

A Boldogfalva Óvoda 
Manninger Gusztáv 
Utcai Telephelyének 

felújítása

Debrecen Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata
113 880 223 23 984 810 137 865 033

A projekt keretében megvalósul egy 5119,71 négyzetméteres 
területen lévő, 940,49 négyzetméter hasznos alapterületű 
intézmény épületének energetikai felújítása: épületgépészeti 
és épületvillamossági rendszereinek korszerűsítése, az épület 
nyílászáróinak cseréje, homlokzati hőszigetelése, tetőszigetelése, 
valamint az épület és környezetének projektarányos 
akadálymentesítése. A projekt keretében 45 óvodai férőhely 
fejlesztése történik meg.

13.
TOP-6.4.1-15-KA1- 

2016-00003

Kaposvár Megyei 
Jogú Város 

kerékpárhálózatának 
fejlesztése és 

közbringa rendszer 
kialakítása

Kaposvár Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata
987 500 000 459 288 885 1 446 788 885

A projekt célja, hogy az infrastrukturális fejlesztések révén a városi 
közúti közlekedési hálózati elemek és azok kapcsolódási pontjai 
hozzájáruljanak a kerékpárosok biztonságos és akadálymentes 
közlekedéséhez. Kiemelt cél, hogy az egyes városrészek közötti 
közlekedési kapcsolat révén a városrészek a kerékpárosok számára 
is elérhetővé váljanak. Ehhez járul hozzá az alternatív, fenntartható 
közlekedési formát biztosító közbringarendszer kiépítése.

14.
TOP-6.5.1-15-DE1- 

2016-00006

A Közép Utcai 
Óvoda épületének 

energetikai 
korszerűsítése

Debrecen Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata
125 000 000 85 654 629 210 654 629

A projekt célja a Debrecen, Közép utca 2. szám alatt található 
óvoda épületének energetikai korszerűsítése. A projekt keretében 
megvalósul a hőszivattyús rendszer telepítése, külső oldali 
hőszigetelés, nyílászárócsere, fosszilis energiahordozó alapú 
hőtermelő berendezések korszerűsítése, kül- és beltéri világítási 
rendszerek korszerűsítése, központi szellőző- és légkondicionáló 
rendszerek korszerűsítése és akadálymentesítés. A projekt 
rövid és hosszú távú célja az épület energetikai korszerűsítése 
által az energiafelhasználás racionalizálása, az üzemeltetési 
költségek csökkentése, valamint a fűtési és világítási rendszerek 
hatékonyságának növelése.
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős kiadó: Németh Balázs ügyvezető.

A Kormány 1682/2020. (X. 20.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a katonai repülés területén folytatott 
együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a katonai repülés területén folytatott 

együttműködésről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
 2. felhatalmazza a  honvédelmi minisztert vagy az  általa kijelölt személyt a  Megállapodás bemutatott szövegének 

– a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
 3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges megállapításához szükséges 

meghatalmazási okiratot adja ki;
 4. elfogadja a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Megállapodás szövegének végleges 

megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány 
a honvédelmi minisztert jelöli ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 95/2020. (X. 20.) ME határozata
a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács tagja kinevezésének visszavonásáról és új tag kinevezéséről

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 10/A.  § (2)  bekezdésében 
foglalt jogkörömben eljárva – az innovációért és technológiáért felelős miniszter javaslatára –

Lovász Lászlónak a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács tagsági teendőinek ellátására adott kinevezését

– 2020. október 18-ai hatállyal –

visszavonom, egyidejűleg

Freund Tamást, a Magyar Tudományos Akadémia elnökét a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács tagjává

– 2020. október 19-ei hatállyal, hároméves időtartamra –

kinevezem.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök


	A Kormány 454/2020. (X. 20.) Korm. rendelete
	a Magyarország Kormánya és a Koszovói Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről

	A Kormány 455/2020. (X. 20.) Korm. rendelete
	az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013

	A Kormány 456/2020. (X. 20.) Korm. rendelete
	a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 457/2020. (X. 20.) Korm. rendelete
	a sportakadémiákról szóló 303/2019. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 458/2020. (X. 20.) Korm. rendelete
	a Hableány sétahajó-baleset áldozatainak emlékére felállításra kerülő emlékmű és környezete kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

	A Kormány 459/2020. (X. 20.) Korm. rendelete
	a Kübekháza–Rábé közúti határátkelőhely megvalósítására irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

	A Kormány 460/2020. (X. 20.) Korm. rendelete
	a Budavári Palota területén, valamint a De la Motte-palotát érintően a Nemzeti Hauszmann-terv keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 210/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet,

	A Magyar Nemzeti Bank elnökének 36/2020. (X. 20.) MNB rendelete
	az „Állami Számvevőszék” ezüst emlékérme kibocsátásáról

	A Magyar Nemzeti Bank elnökének 37/2020. (X. 20.) MNB rendelete
	az „Állami Számvevőszék” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

	A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5019/2020/6. számú határozata
	 

	Az Országgyűlés 30/2020. (X. 20.) OGY határozata
	a Kúria elnökének megválasztásáról*

	A köztársasági elnök 468/2020. (X. 20.) KE határozata
	egyetemi tanári kinevezésekről

	A köztársasági elnök 469/2020. (X. 20.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 470/2020. (X. 20.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 471/2020. (X. 20.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 472/2020. (X. 20.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 473/2020. (X. 20.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 474/2020. (X. 20.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 475/2020. (X. 20.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A Kormány 1670/2020. (X. 20.) Korm. határozata
	a betegbiztonság növelését célzó és a betegápolási és betegellátási tevékenységhez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátását támogató, komplex informatikai rendszer beszerzéséről

	A Kormány 1671/2020. (X. 20.) Korm. határozata
	a fővárosi és megyei kormányhivatalok sugár-egészségügyi feladatellátásának megerősítéséről

	A Kormány 1672/2020. (X. 20.) Korm. határozata
	a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáró

	A Kormány 1673/2020. (X. 20.) Korm. határozata
	a nemzeti identitás erősítését célzó programok jövőbeni folytatásához szükséges többlettámogatás biztosításáról

	A Kormány 1674/2020. (X. 20.) Korm. határozata
	a Színház- és Filmművészeti Egyetem feladatainak ellátásához szükséges támogatásról

	A Kormány 1675/2020. (X. 20.) Korm. határozata
	a magyarországi nyaralóhajózás elindítására irányuló program megvalósításához szükséges intézkedésekről

	A Kormány 1676/2020. (X. 20.) Korm. határozata
	az Ötpróba Program 2021–2024 közötti megvalósításáról

	A Kormány 1677/2020. (X. 20.) Korm. határozata
	a mohácsi tornaterem építéséről

	A Kormány 1678/2020. (X. 20.) Korm. határozata
	a téti tanuszoda építéséről

	A Kormány 1679/2020. (X. 20.) Korm. határozata
	az EFOP-4.1.1-15-2016-00027 azonosító számú („Az egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola sport- és oktatási célú fejlesztése” című) projekt összköltségének növeléséről

	A Kormány 1680/2020. (X. 20.) Korm. határozata
	a MAHOP-2.1.1-2016-2017-00002 azonosító számú („A horgászati- és halgazdálkodás szempontból jelentős halfajok tenyésztését és termelését támogató technológia-, tudástranszfer és innovációs infrastruktúra fejlesztése” című) projekt támogatásának növelésérő

	A Kormány 1681/2020. (X. 20.) Korm. határozata
	a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

	A Kormány 1682/2020. (X. 20.) Korm. határozata
	a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a katonai repülés területén folytatott együttműködésről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

	A miniszterelnök 95/2020. (X. 20.) ME határozata
	a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács tagja kinevezésének visszavonásáról és új tag kinevezéséről
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