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III. Kormányrendeletek

A Kormány 464/2020. (X. 22.) Korm. rendelete
a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (1b)  bekezdés c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján 
a következőket rendeli el:

1. §  A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése a következő j) és k) ponttal egészül ki:
[A hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles]
„j) a sportolók, az edzők, a mérkőzésvezető, a versenybíró és ezek segítői kivételével a sportrendezvény résztvevője 
a sportrendezvény helyszínén,
k) a gyülekezési jogról szóló törvény szerinti szabadtéren megtartott gyűlésen részt vevők, ide nem értve a gyűlés 
felszólalóját a felszólalás időtartamára,”
[orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: 
maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.]

2. §  Az R. 2. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Azt a személyt, aki a maszkot
a) az 1.  § (1)  bekezdés j)  pontja esetében a  sportrendezvény szervezője felszólítására sem viseli az  1.  § 
(1)  bekezdésében meghatározott módon, a  sportrendezvény szervezője köteles a  látogatásból kizárni, és 
gondoskodni arról, hogy e személy a sportrendezvény helyszínét elhagyja;
b) az  1.  § (1)  bekezdés k)  pontja esetében a  gyűlés szervezője felszólítására sem viseli az  1.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott módon, a gyűlés szervezője köteles a gyűlés helyszínének elhagyására felhívni.
(4b) Az 1. § (1) bekezdés j) pontja szerinti sportrendezvény szervezője, valamint az 1. § (1) bekezdés k) pontja szerinti 
gyűlés szervezője köteles gondoskodni a (4a) bekezdésben meghatározott szabályok betartásáról.”

3. §  Az R. 2. § (4) bekezdésében a „b)–i) pontja” szövegrész helyébe a „b)–k) pontja” szöveg lép.

4. §  Az R. 9. §-ában a „2. § (3) és (4) bekezdése” szövegrész helyébe a „2. § (3)–(4b) bekezdése” szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 465/2020. (X. 22.) Korm. rendelete
a 2019. évben Budapesten zajló World Urban Games sportesemény és a 2022. évi magyar–szlovák 
közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges egyes létesítmények 
megvalósítását szolgáló kiemelten közérdekű beruházások helyszínének meghatározásáról szóló  
63/2019. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés a)–c) pontjában, valamint 12. § (5) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A 2019. évben Budapesten zajló World Urban Games sportesemény és a  2022. évi magyar–szlovák közös 
rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges egyes létesítmények megvalósítását 
szolgáló kiemelten közérdekű beruházások helyszínének meghatározásáról szóló 63/2019. (III. 27.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 465/2020. (X. 22.) Korm. rendelethez

A Rendelet 2. mellékletében foglalt II. táblázat a következő 4. sorral egészül ki:

(A B

1 Kiemelten közérdekű beruházás Ingatlanok azonosító adatai)

4 Debreceni Főnix Csarnok felújítása
Debrecen belterület 10897/6 és 10897/6/A helyrajzi 
számú ingatlanok
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1685/2020. (X. 22.) Korm. határozata
az Európai Unió számára készített, „A nők szerepének erősítése a családban és a társadalomban”  
(2021–2030) akcióterv elfogadásáról, valamint a végrehajtásának a 2021−2022. évekre szóló Intézkedési 
Tervéről

A Kormány a nők társadalmi szerepvállalásának, illetve családban betöltött szerepének erősítése érdekében
 1.  elfogadja az  Európai Unió számára készített, „A nők szerepének erősítése a  családban és a  társadalomban” 

(2021−2030) akciótervet (a továbbiakban: Akcióterv);
 2.  elfogadja az  1.  melléklet szerinti, az  Európai Unió számára készített „A nők szerepének erősítése a  családban 

és a  társadalomban” (2021−2030) akcióterv végrehajtásának a  2021−2022. évekre szóló Intézkedési Tervét 
(a továbbiakban: Intézkedési Terv), és elrendeli annak a végrehajtását;

 3.  felhívja a családokért felelős tárca nélküli minisztert, hogy
a) gondoskodjon az Akciótervnek a kormányzati portálon történő közzétételéről,
b) gondoskodjon az  Akcióterv feladatainak a  megvalósításáról a  feladat- és hatáskörébe tartozó szakpolitikák 

tervezése és végrehajtása során,
c) koordinálja az Intézkedési Terv végrehajtását;

Felelős:  családokért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: az a) pont tekintetében e határozat közzétételét követő 15 napon belül 

a b) és a c) pont tekintetében folyamatos
 4.  felhívja az  érintett minisztereket, hogy az  Intézkedési Terv végrehajtásában az  adott évben rendelkezésre álló 

költségvetési és uniós források keretei között működjenek közre;
Felelős: érintett miniszterek
Határidő: folyamatos, az Intézkedési Tervben meghatározott határidőkkel összhangban

 5.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  Intézkedési Tervben meghatározott célok végrehajtása érdekében  
– az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – gondoskodjon legfeljebb 14 000 000 forint 
többletforrás rendelkezésre állásáról a 2022. évi központi költségvetés XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium 
fejezetben.

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a 2022. évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1685/2020. (X. 22.) Korm. határozathoz

Az Európai Unió számára készített, „A nők szerepének erősítése a családban és a társadalomban” 
(2021−2030) akcióterv végrehajtásának a 2021−2022. évekre szóló Intézkedési Terve

Az Akciótervben foglalt feladatok 2021−2022. évekre vonatkozó teljesítése érdekében a  nők és férfiak társadalmi 
egyenlőségének megvalósítása céljából a következő intézkedések végrehajtása szükséges:
 1. a nők helyzetének vizsgálata érdekében kiterjedt kutatások folytatása, különös tekintettel a  családi élet 

és munkavállalás összehangolásának támogatására, a  női-férfi munkamegosztás elősegítésén keresztül, 
az  atipikus foglalkoztatási formák alacsony mértéke okainak felmérésére, továbbá a  kutatások eredményeinek 
figyelembevételével új intézkedések kidolgozása, különös tekintettel a  digitalizáció előnyös hatásainak 
kihasználására is;
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Felelős: családokért felelős tárca nélküli miniszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő:  2022. január 31.
Forrás: európai uniós forrásbevonással

 2.  a  nők „láthatatlan”, „fizetetlen” munkájának mérséklése és fokozottabb elismerése a  nemzedékek közötti 
együttműködés előmozdításával, a  nagyszülői szerep támogatásával, a  hozzátartozók ápolásából fakadó terhek 
csökkentésével, továbbá figyelemfelhívó kommunikációs kampányokkal;

Felelős: családokért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:  folyamatos
Forrás: központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezet 30/01/20/05

 3.  szemléletmód-formálás az  oktatásban a  Családi Életre Nevelés program erősítésével, hangsúlyt helyezve a  nők és 
férfiak közötti harmonikus együttműködésre;

Felelős: családokért felelős tárca nélküli miniszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő:  2022. december 31.
Forrás:  központi költségvetés XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet

 4. család- és gyermekbarát környezet kialakítása a  meglévő pályázatok, hálózatok fenntartásával és bővítésével, 
a Családbarát Munkahely pályázat és a Család és Karrier Pontok fejlesztésével;

Felelős: családokért felelős tárca nélküli miniszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő:  folyamatos
Forrás: központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezet 30/01/20/05

 5.  a  nők vezetővé válásának elősegítése a  gazdasági-vállalati szektorban, a  családbarát munkahelyi programok, 
szemléletmód-formálás, pályázatok és családbarát felsőoktatás támogatásával;

Felelős: családokért felelős tárca nélküli miniszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő:  folyamatos
Forrás: európai uniós forrásbevonással

 6.  a nőpolitikai, női szempontokat figyelembe vevő szakértelem fejlesztése szakértők képzésével, valamint a szaktudás 
elterjesztésével a közigazgatásban;

Felelős: családokért felelős tárca nélküli miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő:  2022. december 31.
Forrás: központi költségvetés XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet

 7.  a nők vállalkozóvá válásának támogatása szakmai programokkal, sikeres vállalkozó nők példájának bemutatásával;
Felelős: családokért felelős tárca nélküli miniszter 

innovációért és technológiáért felelős miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő:  2022. december 31.
Forrás: európai uniós forrásbevonással GINOP-5.2.7-18., GINOP-5.1.9-17, GINOP-1.1.2-VEKOP-17

 8.  Családbarát Szülészet és Családbarát Kórház pályázatok további meghirdetése, kibővítése;
Felelős: családokért felelős tárca nélküli miniszter 

emberi erőforrások minisztere
Határidő:  2022. december 31.
Forrás: európai uniós forrásbevonással

 9.  a  hátrányos helyzetű (elsősorban roma) nők egészségtudatosságát növelő, a  szervezett népegészségügyi 
szűréseken való részvételt ösztönző programok kidolgozása, valamint a  munkaerőpiacon és a  családon belüli 
szerepüket támogató programok működtetése;

Felelős: családokért felelős tárca nélküli miniszter 
emberi erőforrások minisztere 
belügyminiszter

Határidő:  2022. december 31.
Forrás:  európai uniós forrásbevonással, központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezet 

30/01/20/05, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20/22/28, illetve 20/22/1
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 10.  ingyenes mentálhigiénés tanácsadás, pszichológusok biztosítása az  Egészségfejlesztési Irodákban a  hátrányos 
helyzetű nők számára, a  Család- és Karrier Pontok, az  Egyszülős Központ és a  Család, Esélyteremtő és Önkéntes 
Házak hálózatának bevonásával.

Felelős: családokért felelős tárca nélküli miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő:  2022. december 31.
Forrás: európai uniós forrásbevonással, központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezet 

30/01/20/05, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20/22/1

A Kormány 1686/2020. (X. 22.) Korm. határozata
a nemzeti rendezvények megszervezéséről szóló 1190/2020. (IV. 30.) Korm. határozat módosításáról

 1. A nemzeti rendezvények megszervezéséről szóló 1190/2020. (IV. 30.) Korm. határozat 3. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„3. Kiemelt fontosságú rendezvény
a) január 19-e, a Magyarországi Németek Elhurcolásának és Elűzetésének Emléknapja,
b) február 25-e, a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja,
c) április 16-a, a Holocaust Magyarországi Áldozatainak Emléknapja,
d) május utolsó vasárnapja, a Magyar Hősök Emlékünnepe,
e) június 4-e, a Nemzeti Összetartozás Napja,
f ) június 16-a, Nagy Imre és mártírtársai újratemetésének Emléknapja,
g) július 22-e, a Nándorfehérvári Diadal Emléknapja,
h) augusztus 23-a, a Totalitárius Diktatúrák Áldozatainak Európai Emléknapja,
i) október 6-a, az Aradi Vértanúk Emléknapja,
j) november 4-e, a Nemzeti Gyász Emléknapja,
k) november 25-e, a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások Emléknapja,
l) Magyarország karácsonya, valamint
m) az országos jelentőségű, eseti jellegű, év közben keletkezett, ezért előre nem tervezhető egyéb olyan 
rendezvény, amelyet a miniszterelnök kabinetfőnöke kiemelt fontosságú rendezvénnyé minősített.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1687/2020. (X. 22.) Korm. határozata
a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet  
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Fővárosi és megyei 
kormányhivatalok peres ügyei alcím kiadási előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

A Kormány a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 
16.  §-ában, valamint 4.  mellékletében foglalt táblázat 2.  pont 98. sorában biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja 
a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Fővárosi és megyei 
kormányhivatalok peres ügyei alcím kiadási előirányzatának legfeljebb 172 962 648 forint összeggel történő túllépését.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1688/2020. (X. 22.) Korm. határozata
az egyes köznevelési infrastrukturális fejlesztésekről szóló intézkedések keretében tervezett, a Kecskeméti 
Tankerületi Központ fenntartásában működő Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola 
Lánchíd Utcai Sport Általános Iskolája fejlesztésére irányuló beruházás előkészítéséről

A Kormány
 1. egyetért az egyes köznevelési infrastrukturális fejlesztésekről szóló intézkedések keretében a Kecskeméti Tankerületi 

Központ fenntartásában működő Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola Lánchíd Utcai Sport 
Általános Iskolája fejlesztésére irányuló beruházás (a  továbbiakban: Beruházás) koncepciójával, és a  Beruházás 
annak megfelelő, 2021. január 31-ig történő teljes körű előkészítésével az ingatlan-nyilvántartás szerinti Kecskemét 
belterület 3791/59 helyrajzi számú ingatlanon;

 2. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;
 3. a Beruházás előkészítésére a Kecskeméti Tankerületi Központot, megvalósítására a Beruházási Ügynökséget jelöli ki;
 4. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere 

bevonásával – a Beruházás megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján készítsen 
előterjesztést a  Kormány részére a  Beruházás megvalósításáról, a  kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási 
összeg és a kifizetések ütemezésének, valamint a Beruházás során létrejövő vagyonelemek tulajdoni viszonyainak és 
vagyonkezelőjére vonatkozó javaslatának bemutatásával.

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

Határidő: a Beruházás megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárás lezárását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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