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III. Kormányrendeletek

A Kormány 475/2020. (X. 30.) Korm. rendelete
a kulturális tevékenységet végző közalkalmazottakról

A Kormány 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 15.  § tekintetében a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85.  § (3)  bekezdés e)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 24. § tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 
100. § (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §  A  rendelet hatálya a  helyi önkormányzatnál vagy más, a  kulturális intézményekben foglalkoztatottak 
közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló  
2020. évi XXXII. törvény hatálya alá nem tartozó költségvetési szervnél kulturális tevékenységet végző 
közalkalmazottakra, valamint ilyen tevékenységet végezni kívánó személyekre terjed ki.

2. §  E rendelet alkalmazásában
 1. felsőfokú előadó-művészeti szakképzettség: a  művészeti képzési területen a  munkakörnek megfelelő 

alap- vagy mesterképzési szakon szerzett oklevéllel tanúsított végzettség és szakképzettség vagy annak 
megfeleltethető korábbi főiskolai vagy egyetemi oklevéllel tanúsított végzettség és szakképzettség, továbbá 
zene- és táncművészeti tevékenység esetében a  tanári végzettség, valamint színházművészeti tevékenység 
esetében a  művészetközvetítési képzési területen szerzett végzettség, ha nincs a  művészeti munkakörnek 
megfelelő hazai szakirányú felsőfokú képzés, akkor szakirányú felsőfokú végzettségnek kell tekinteni 
a munkakör betöltéséhez szükséges szakmában szerzett, az államilag elismert, középfokú szakképzettséget 
nyújtó képzésben szerzett szakmai végzettséget igazoló bizonyítvánnyal tanúsított szakképesítést, 
az  államilag elismert, középfokú szakképzettséget nyújtó képzés szerinti szakképesítésnek tartalmilag 
megfeleltethető végzettséget, illetve minden korábbi jogszabály alapján szakmai vizsga teljesítésével 
szerzett művészi vagy művészeti munkakör betöltéséhez előírt szakmai végzettséget;

 2. felsőfokú közművelődési szakképzettség: felsőfokú oktatási intézményben szerzett népművelő, közművelődési 
előadó, művelődésszervező, művelődési menedzser, művelődési (és felnőttképzési) menedzser, andragógus 
(művelődésszervező szakirány), kulturális mediátor, kulturális közösségszervező, ifjúsági közösségszervező, 
humánfejlesztő, közösségi művelődés tanár szakképzettség, valamint az  ezzel egyenértékű, az  államilag 
elismert felsőfokú szakképzettséget nyújtó képzés szerinti, felsőfokú végzettségi szintre épülő közművelődési 
szakember, kulturális menedzser, közművelődési menedzser szakképesítés;

 3. felsőfokú végzettség: alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben szerzett végzettség, valamint 
a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény (a továbbiakban: Nftv.) szerinti főiskolai szintű vagy egyetemi szintű 
végzettség;

 4. fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú felsőfokú szakképzettség: az  Nftv. szerinti főiskolai szintű 
végzettség és szakirányú szakképzettség vagy alapfokozat és szakirányú szakképzettség, egyetemi szintű 
végzettség és szakirányú szakképzettség vagy mesterfokozat és szakirányú szakképzettség;

 5. kulturális tevékenység: a művészeti, közművelődési és közgyűjteményi tevékenységek együttes elnevezése;
 6. kutatónap: a  tudományos szakfeladat ellátására biztosított olyan munkanap, amely során a  foglalkoztatott 

jogosult a munkavégzési hely szabad megválasztására;
 7. mesterfokozatú szakképzettség: az  Nftv. szerinti egyetemi szintű végzettség és szakképzettség vagy 

mesterfokozat és szakképzettség;
 8. szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség: az  Nftv. szerinti felsőoktatási intézményben felsőfokú 

végzettségi szinten szerzett, a közalkalmazott munkakörének megfelelő szakképzettség;
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 9. szakirányú szakképzettség: felsőfokú végzettséghez kapcsolódó, a  közalkalmazott munkakörének megfelelő 
szakképzettség;

10. szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség: az  Nftv. szerint felsőoktatási intézményben felsőfokú 
végzettségi szintet követően szerezhető szakirányú szakképzettség, valamint az 1996. szeptember 1-je előtt, 
a felsőoktatási intézményekben létesített szakosító továbbképzési szakokon szerzett szakosító továbbképzési 
oklevél által tanúsított szakképzettség;

11. tudományos fokozat: az Nftv. szerinti doktori képzésben szerzett tudományos fokozat [Doctor of Philosophy 
(PhD), Doctor of Liberal Arts (DLA)], a  tudomány kandidátusa, az  1984 előtt szerzett egyetemi doktori cím, 
a tudomány doktora, a külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozat.

2. A közalkalmazotti jogviszony létesítésének feltételei

[A Kjt. 20. § (3) bekezdéséhez]

3. §  A  muzeális intézményekről, a  nyilvános könyvtári ellátásról és a  közművelődésről szóló törvény (a továbbiakban: 
Kultv.) szerinti közművelődési tevékenység (a továbbiakban: közművelődési tevékenység), illetve a  Kultv. szerinti 
közgyűjteményi tevékenység (a továbbiakban: közgyűjteményi tevékenység) biztosításáért felelős magasabb 
vezetői vagy vezetői megbízás feltétele a megbízás ellátásához szükséges magyar nyelvtudás.

[A Kjt. 20/A. § (2) bekezdéséhez]

4. §  Kulturális tevékenységet ellátó munkakör (a továbbiakban: kulturális munkakör) – az 1. melléklet szerinti vezetői és 
magasabb vezetői megbízás kivételével – pályázat nélkül is betölthető.

3. A gyakornoki időre vonatkozó szabályok

[A Kjt. 22. § (4), (5) és (10) bekezdéséhez]

5. § (1) A  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. (a továbbiakban: Kjt.) 22.  § (4) és (5)  bekezdése szerinti 
munkakörnek a 2. melléklet szerinti kulturális munkakörök tekintendők.

 (2) Nem kell gyakornoki időt kikötni:
a) az  előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló törvény  

(a továbbiakban: Emtv.) szerinti művészeti tevékenység ellátására irányuló munkakörben,
b) közművelődési vagy közgyűjteményi tevékenység ellátására irányuló munkakörben, ha a  közalkalmazott 

a gyakornoki követelményeket teljesítő, legalább 120 órás akkreditált továbbképzésben vesz részt,
c) annak, aki a munkáltató kulturális tevékenysége körében bármilyen kulturális munkakörben már teljesítette 

a gyakornoki követelményeket.

4. A vezetői megbízással kapcsolatos szabályok

[A Kjt. 23. § (2) bekezdéséhez]

6. § (1) Közművelődési tevékenység biztosításáért felelős magasabb vezetői megbízást olyan közalkalmazott láthat el, aki
a) rendelkezik

aa) felsőfokú végzettséggel és közművelődési szakképzettséggel vagy
ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú szakképesítéssel,

b) a  felsőfokú közművelődési szakképzettségének vagy az  a)  pont ab)  alpontja szerinti felsőfokú szakirányú 
szakképesítésének és egyben az  általa ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő feladatkörben legalább 
ötéves szakmai gyakorlatot szerzett, és

c) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez.
 (2) Közművelődési tevékenység biztosításáért felelős vezetői megbízást olyan közalkalmazott láthat el, aki

a) rendelkezik
aa) szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy
ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, és
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b) a  végzettségének és szakképzettségének vagy az  a)  pont ab)  alpontjában meghatározott szakvizsgájának 
és egyben az  általa ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy 
munkavégzésre irányuló további jogviszonyban legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett.

7. § (1) A Kultv. szerinti tudományos és szakkönyvtári tevékenység biztosításáért felelős magasabb vezetői megbízást olyan 
közalkalmazott láthat el, aki
a) rendelkezik

aa) mesterfokozatú végzettséggel és szakirányú szakképzettséggel vagy jogász vagy közgazdász 
szakképzettséggel és

ab) a  Közös Európai Referenciakeret (a továbbiakban: KER) szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-
ismerettel és

ac) legalább egyéves vezetői gyakorlattal,
b) végzettségének, szakképzettségének vagy az  általa ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő 

jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett, és
c) végzettségének és szakképzettségének vagy az ellátott kulturális tevékenységnek, kiemelkedő szakmai vagy 

szakirányú tudományos tevékenységet végez.
 (2) A  Kultv. szerinti települési könyvtári ellátást biztosító tevékenység biztosításáért felelős magasabb vezetői 

megbízást olyan közalkalmazott láthat el, aki
a) rendelkezik

aa) szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy
ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint segédkönyvtáros 

szakképzettséggel, és
b) végzettségének és szakképzettségének és az  általa ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő 

jogviszonyban legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett.
 (3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak kivételével a Kultv. szerinti nyilvános könyvtári tevékenység biztosításáért felelős 

magasabb vezetői vagy vezetői megbízást olyan közalkalmazott láthat el, aki
a) rendelkezik

aa) szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy
ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel és segédkönyvtáros 

szakképzettséggel, és
b) végzettségének és szakképzettségének és az  általa ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő 

jogviszonyban legalább kétéves szakmai gyakorlatot szerzett.

8. § (1) A  Kultv. szerinti hang- és képarchívumi tevékenység (a továbbiakban: hang- és képarchívumi tevékenység) 
ellátásának biztosításáért felelős magasabb vezetői megbízást olyan közalkalmazott láthat el, aki
a) rendelkezik

aa) mesterfokozatú szakirányú szakképzettséggel és
ab) a KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismerettel,

b) a  végzettségének és szakképzettségének és az  általa ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő 
jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett, és

c) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez.
 (2) Hang- és képarchívumi tevékenység ellátásának biztosításáért felelős vezetői megbízást olyan közalkalmazott láthat 

el, aki
a) rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, és
b) a  végzettségének és szakképzettségének és az  általa ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő 

jogviszonyban legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett.

9. § (1) A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvény szerinti levéltári tevékenység 
(a továbbiakban: levéltári tevékenység) biztosításáért felelős magasabb vezetői megbízást olyan közalkalmazott 
láthat el, aki
a) rendelkezik

aa) mesterfokozatú szakirányú szakképzettséggel és
ab) a KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismerettel,
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b) végzettségének és szakképzettségének vagy az  általa ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő 
jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett, és

c) kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenységet végez.
 (2) Levéltári tevékenység biztosításáért felelős vezetői megbízást olyan közalkalmazott láthat el, aki

a) rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, és
b) a  végzettségének és szakképzettségének vagy az  általa ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő 

jogviszonyban legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett.

10. § (1) A  Kultv. szerinti múzeumi szakmai besorolású muzeális intézményi tevékenység biztosításáért felelős magasabb 
vezetői megbízást olyan közalkalmazott láthat el, aki
a) rendelkezik

aa) mesterfokozatú végzettséggel és szakirányú szakképzettséggel vagy jogász vagy közgazdász 
szakképzettséggel és

ab) a KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismerettel,
b) a  végzettségének és szakképzettségének vagy az  általa ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő 

jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett, és
c) kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenységet végez.

 (2) A  Kultv. szerinti múzeumi szakmai besorolású muzeális intézményi tevékenység biztosításáért felelős vezetői 
megbízást olyan közalkalmazott láthat el, aki
a) rendelkezik

aa) mesterfokozatú végzettséggel és szakirányú szakképzettséggel, és
ab) a KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismerettel,

b) a  végzettségének és szakképzettségének vagy az  általa ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő 
jogviszonyban legalább négyéves szakmai gyakorlatot szerzett, és

c) kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenységet végez.
 (3) A Kultv. szerinti közérdekű muzeális gyűjtemény vagy közérdekű muzeális kiállítóhely szakmai besorolású muzeális 

intézményi tevékenység biztosításáért felelős magasabb vezetői, illetve vezetői megbízást olyan közalkalmazott 
láthat el, aki
a) rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, és
b) a  végzettségének és szakképzettségének vagy az  általa ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő 

jogviszonyban legalább kétéves szakmai gyakorlatot szerzett.

11. § (1) Az alkotóművészeti tevékenység biztosításáért felelős magasabb vezetői és vezetői megbízást olyan közalkalmazott 
láthat el, aki
a) rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, és
b) a  végzettségnek és szakképzettségnek vagy az  általa ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő 

jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett.
 (2) Az Emtv. szerinti előadó-művészeti tevékenység biztosításáért felelős magasabb vezetői és vezetői megbízást olyan 

közalkalmazott láthat el, aki
a) rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, és
b) a  végzettségnek és szakképzettségnek vagy az  általa ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő 

jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett.

12. §  Több kulturális tevékenység ellátását biztosító szervezeti egység vezetésére irányuló magasabb vezetői vagy 
vezetői megbízást az láthat el, aki legalább a szervezeti egység egyik kulturális tevékenysége tekintetében megfelel 
a magasabb vezetői vagy vezetői megbízással szemben az e rendeletben meghatározott követelményeknek.

13. § (1) A  kulturális tevékenység biztosításáért felelős magasabb vezetőnek a  megbízását követő két éven belül 
államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás akkreditált képzést kell elvégeznie, és az  azt 
igazoló okiratot be kell mutatnia a  munkáltatónak. Igazolás hiányában a  magasabb vezetői megbízást vissza kell 
vonni.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti magasabb vezető mentesül az  (1)  bekezdés szerinti képzés elvégzésének kötelezettsége 
alól, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy az  (1) bekezdés szerinti képzést a magasabb 
vezetői megbízását megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja.
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14. §  Magasabb vezető megbízásához − ha nem a  fenntartó a  munkáltatói jogkör gyakorlója − szükséges a  fenntartó 
egyetértése is.

5. A munkaidő-kedvezményre vonatkozó szabályok

[A Kjt. 55. §-ához]

15. § (1) A  3.  melléklet szerinti tudományos kutatói munkakört betöltő közalkalmazott tudományos feladatait egyéni 
tudományos munkaterv (a továbbiakban: munkaterv) alapján végzi. A  munkatervet a  tudományos kutatás 
szabadságának biztosítása mellett, de a  munkakörében ellátott kulturális tevékenységéhez igazodóan 
a közalkalmazott évente elkészíti, és jóváhagyásra benyújtja a munkáltatói jogkör gyakorlójának.

 (2) A tudományos munkakört betöltő közalkalmazott – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – legalább kéthetente egy, 
legfeljebb hetente egy kutatónap igénybevételére jogosult a  munkaterv alapján a  munkáltatói jogkör gyakorlója 
által jóváhagyott rendben.

 (3) Ha az  (1)  bekezdés munkaterv szerinti tudományos kutatás jellege indokolja, a  kutatónapok összevontan is 
kiadhatóak a munkáltatói jogkör gyakorlójának egyedi engedélye alapján.

 (4) A  tudományos munkakört betöltő közalkalmazott a  kutatónapok felhasználásáról egyéni tudományos 
munkabeszámoló (a továbbiakban: munkabeszámoló) keretében évente beszámolni köteles. Amennyiben 
a  munkabeszámoló alapján nem igazolható a  kutatónapoknak a  munkaterv szerinti felhasználása, a  következő 
évben a tudományos munkakör betöltője nem jogosult kutatónap igénybevételére.

 (5) A munkaterv és a munkabeszámoló benyújtásának és elfogadásának rendjét a munkáltatói jogkör gyakorlója saját 
hatáskörben állapítja meg.

6. A munkakörökre, fizetési osztályokra, bérpótlékokra vonatkozó szabályok

[A Kjt. 61. § (1) bekezdéséhez]

16. § (1) A  kulturális munkaköröket, a  munkakörhöz kapcsolódó fizetési osztályokat, valamint a  munkakör betöltéséhez  
a  Kjt. 61.  § (1)  bekezdésében foglaltakat meghaladóan szükséges képesítési és többletkövetelményeket 
a 2. melléklet tartalmazza.

 (2) Ha a  2.  melléklet a  kulturális munkakörre nem határoz meg képesítési előírást, akkor a  munkakör betölthető 
mindazon végzettséggel, szakképesítéssel, szakképzettséggel, amelyet a  Kjt. 61.  § (1)  bekezdése a  munkakörhöz 
a 2. mellékletben meghatározott fizetési osztályba sorolás feltételeként előír.

 (3) A KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret igazolása történhet különösen államilag elismert komplex típusú 
középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat vagy a  szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről 
szóló igazolás bemutatásával.

17. § (1) A könyvtári, levéltári, illetve muzeális intézményi munkakörök betöltéséhez előírt szakvizsgával egyenértékűnek kell 
tekinteni az ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő, szakirányú továbbképzésben szerzett oklevelet.

 (2) A  közművelődési munkakör esetében jogszabályban előírt felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával 
egyenértékű az  államilag elismert szakképzésben felsőfokú közművelődési szakember, felsőfokú kulturális 
menedzser és felsőfokú közművelődési menedzser szakképesítést igazoló bizonyítvány.

18. § (1) A  besorolás megállapításakor főiskolai szintű végzettségként kell figyelembe venni a  tanítóképző intézeti 
népművelő-könyvtáros, továbbá a tanítóképző főiskolai szakkollégiumi (könyvtáros, népművelő) oklevelet, valamint 
a  hároméves népművelő-könyvtáros szakot, illetőleg a  könyvtárosképző szaktanfolyamot végzettek részére 
a főiskolai végzettség megszerzésének feltételeiről szóló 2/1976. (IX. 14.) OM rendelet alapján szerzett képzettséget.

 (2) A  besorolás megállapításakor főiskolai végzettségként kell figyelembe venni zeneművészeti szakiskola, 
az  állami zenekonzervatórium tanárképző tagozatán szerzett állami zenekonzervatóriumi, valamint a  művészeti 
szaktanárképzőben szerzett oklevelet.
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[A Kjt. 70. § (3) bekezdéséhez és 75. § (1) bekezdéséhez]

19. §  A  magasabb vezetői, valamint a  vezetői megbízásnak minősülő beosztások körét és a  vezetői pótlék minimális 
mértékét az 1. melléklet határozza meg.

20. § (1) Pótlékra jogosult az  a  közalkalmazott, aki munkaköri feladatainak ellátása mellett koncertmesteri vagy 
szólamvezetői feladatot is ellát. A  pótlék mértéke koncertmester esetén a  Kjt. szerinti pótlékalap 75%-a, 
szólamvezető esetén a Kjt. szerinti pótlékalap 50%-a.

 (2) Területi pótlék jár annak a  közgyűjteményi, valamint közművelődési tevékenységet ellátó közalkalmazottnak, 
aki olyan településen dolgozik, amely szerepel a  kedvezményezett települések besorolásáról és a  besorolás 
feltételrendszeréről szóló kormányrendelet szerinti kedvezményezett települések jegyzékében. A  pótlék mértéke 
a Kjt. szerinti pótlékalap 35%-a.

 (3) Oktatói pótlék állapítható meg annak a közalkalmazottnak, aki munkaköri feladatainak ellátása mellett felsőoktatási 
képzésben részt vevő hallgatók, szakképző intézményi, szakgimnáziumi, szakiskolai tanulók vagy szakmai 
gyakorlatot végzők betanításával, gyakorlatának vezetésével foglalkozik. A pótlék mértéke a Kjt. szerinti pótlékalap 
15%–35%-a lehet.

 (4) Kutatói pótlékra jogosult az a közalkalmazott, aki az ellátott kulturális tevékenységhez kapcsolódó szakmai területéhez 
köthető témakörben tudományos fokozattal rendelkezik. A pótlék mértéke a Kjt. szerinti pótlékalap 50%-a.

 (5) A kulturális tevékenységet ellátó közalkalmazottat kulturális illetménypótlék illeti meg. A kulturális illetménypótléknak 
a közalkalmazotti pótlékalapra vetített mértékét a 4. melléklet tartalmazza.

7. Záró rendelkezések

21. §  Ez a rendelet 2020. november 1-jén lép hatályba.

22. § (1) E  rendelet hatálybalépését követő 90 napon belül a kulturális tevékenységet végző közalkalmazottak munkakörét 
a 2. mellékletnek megfelelően meg kell állapítani.

 (2) Az a közalkalmazott, aki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, 
a  közművelődési és a  közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő 
egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklete 
alapján töltötte be munkakörét, és nem felel meg az  e  rendelet szerint a  munkakörére vonatkozó képesítési és 
többletkövetelményeknek, de e  rendelet hatálybalépésének napján az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig 5 évnél 
kevesebb ideje van hátra, az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig munkakörében továbbfoglalkoztatható.

 (3) Az  R. 1. számú melléklete szerinti, de a  2. vagy a  3.  mellékletben nem szereplő munkaköröknek a  2. vagy 
a 3. melléklet szerinti munkaköröknek történő megfeleltetését az 5. melléklet tartalmazza.

23. §  Ez  a  rendelet a  szakmák új szabályozásának elfogadását megelőző arányossági tesztről szóló, 2018. június 28-i  
(EU) 2018/958 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

24. §  Hatályát veszti a  kulturális szakemberek szakmai továbbképzésének nyilvántartásba vételi szabályairól szóló 
378/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet 6. § a) pont ac) alpontja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 475/2020. (X. 30.) Korm. rendelethez

Vezető és magasabb vezető beosztások köre és a vezetői pótlék minimális mértéke

A B

1. Beosztás megnevezése Vezetői pótlék (%)

2. Magasabb vezető  

3. Országos szakkönyvtár és egyetemi könyvtár főigazgatója, igazgatója 300

4. Országos szakkönyvtár és egyetemi könyvtár főigazgató-helyettese, igazgatóhelyettese 275

5. Főiskolai könyvtár igazgatója 275

6. Főiskolai könyvtár igazgatóhelyettese 250

7. Országos szakmúzeum, országos hatáskörű szerv szaklevéltárának igazgatója 250

8. Városi könyvtár, közművelődési intézmény igazgatója 225

9. Községi könyvtár, közművelődési intézmény igazgatója 200

10.
Felsőoktatási levéltár, tudományos, kulturális vagy egészségügyi intézmény 
szaklevéltárának igazgatója vagy vezetője, felsőoktatási intézmény központi könyvtári 
irányítás alá nem tartozó kari könyvtárának vezetője

200

11.
Felsőoktatási levéltár, tudományos, kulturális vagy egészségügyi intézmény 
szaklevéltárának igazgatóhelyettese

150

12. Országos szakmúzeum, országos hatáskörű szerv szaklevéltárának igazgatóhelyettese 200

13. Területi múzeum igazgatója 200

14. Területi múzeum igazgatóhelyettese 150

15. Közérdekű muzeális gyűjtemény, közérdekű muzeális kiállítóhely vezetője 150

16. Városi könyvtár, továbbá közművelődési intézmény igazgatóhelyettese 175

17. Vezető  

18. Igazgató 225

19. Főosztályvezető 200

20. Főosztályvezető-helyettes 175

21. Osztályvezető 150

22. Osztályvezető-helyettes 125

23. Csoportvezető 100

24. Egyéb vezető 100
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2. melléklet a 475/2020. (X. 30.) Korm. rendelethez

Kulturális munkakörök, a munkakörhöz kapcsolódó fizetési osztályok, valamint a munkakör betöltéséhez szükséges képesítési és többletkövetelmények

  A B C D E F G H I J K L M

1.
Munkakör 

megnevezése

Fizetési osztály
Végzettség követelmény Egyéb követelmény

A B C D E F G H I J

2. 1. Levéltári szakmai munkakörök

3. főlevéltáros * * *
a fizetési osztálynak megfelelő szintű és a betöltött 

munkakörnek megfelelő végzettség és szakképzettség
3 év szakmai gyakorlat

4. levéltáros * * * *
a fizetési osztálynak megfelelő szintű és a betöltött 

munkakörnek megfelelő végzettség és szakképzettség
2 év szakmai gyakorlat

5. segédlevéltáros * * * *
a fizetési osztálynak megfelelő szintű és a betöltött 

munkakörnek megfelelő végzettség és szakképzettség
 

6. levéltáros asszisztens * *
a fizetési osztálynak megfelelő szintű és a betöltött 

munkakörnek megfelelő végzettség és szakképesítés
 

7. levéltári kezelő * *
a fizetési osztálynak megfelelő szintű és a betöltött 

munkakörnek megfelelő végzettség és szakképesítés
 

8. levéltári főrestaurátor * * *
a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és  

a munkakörnek megfelelő szakképzettség
3 év szakmai gyakorlat

9. levéltári restaurátor * * * *
a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és  

a munkakörnek megfelelő szakképzettség
2 év szakmai gyakorlat

10.
levéltári 
segédrestaurátor

* * * * *
a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és  

a munkakörnek megfelelő szakképzettség
 

11.
levéltári restaurátor 
asszisztens

*
a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és  

a munkakörnek megfelelő szakképzettség
 

12. levéltári könyvkötő * * *
a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú 

szakképzettség
 

13. levéltári fotós * * * * * * * *
a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú 

szakképzettség
 

14. levéltári reprográfus * *
a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú 

szakképzettség
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15. levéltári főkönyvtáros * *
a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú 

szakképzettség
3 év szakmai gyakorlat

16. levéltári könyvtáros * * * * *
a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú 

szakképzettség
2 év szakmai gyakorlat

17.
levéltári 
segédkönyvtáros

* * * *
a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú 

szakképzettség
 

18.
levéltári könyvtári 
asszisztens

* * *
a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú 

szakképzettség
 

19.
levéltári 
könyvtárkezelő

* *  

20. levéltárpedagógus * * * * *
a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és az alkalmazás 

szerinti megfelelő tanári szakképzettség
 

21.

levéltári közművelődési 
szakember vagy 
levéltári kulturális 
menedzser

* * * * *
fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú 

szakképzettség
 

22. levéltári informatikus * * * *
a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és informatikus 

szakképzettség
 

23. levéltári rendszergazda * *
a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú 

szakképesítés
 

24. levéltári jogász * * *
fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú 

szakképzettség
 

25. levéltári vagyonőr * * * *
fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú 

szakképzettség
 

26.
levéltári támogató 
munkatárs

* * * * * * * * * *    

27. 2. Muzeális intézményi szakmai munkakörök    

28.
főmuzeológus (vagy 
főkurátor)

* * *
fizetési osztálynak megfelelő végzettség és az alkalmazás 

szerinti szakágnak megfelelő szakképzettség

3 év szakmai gyakorlat 
továbbá a munkakörre 

vonatkozó, akkreditált szakmai 
továbbképzésben legalább 

két 60 órás, vagy egy 120 órás 
továbbképzési tanfolyam 

teljesítése
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29.

muzeológus (vagy 
kurátor)

* * * * *
fizetési osztálynak megfelelő végzettség és az alkalmazás 

szerinti szakágnak megfelelő szakképzettség
2 év szakmai gyakorlat

30.

segédmuzeológus 
(vagy segédkurátor, 
vagy muzeológus 
asszisztens)

* * * * *
fizetési osztálynak megfelelő végzettség és az alkalmazás 

szerinti szakágnak megfelelő szakképzettség
 

31.
műtárgykölcsönzési 
szakember (vagy 
múzeumi regisztrátor)

* * * *  
KER szerinti B2 szintet elérő 

idegennyelv-ismeret

32. főrestaurátor * * *
fizetési osztálynak megfelelő végzettség és 

restaurátorművész, vagy műszaki, vagy természettudományi 
képzési területen szerzett szakképzettség

3 év szakmai gyakorlat, 
továbbá a munkakörre 

vonatkozó, akkreditált szakmai 
továbbképzésben legalább 

két 60 órás, vagy egy 120 órás 
továbbképzési tanfolyam 

teljesítése

33. restaurátor * * * *
fizetési osztálynak megfelelő végzettség és 

restaurátorművész, vagy műszaki, vagy természettudományi 
képzési területen szerzett szakképzettség

2 év szakmai gyakorlat

34. segédrestaurátor * * * * *
felsőfokú végzettség és restaurátorművész, vagy műszaki, 

vagy természettudományi képzési területen szerzett 
szakképzettség

 

35. múzeumi főpreparátor * * *
fizetési osztálynak megfelelő végzettség és 

restaurátorművész, vagy műszaki, vagy természettudományi 
képzési területen szerzett szakképzettség

 

36. múzeumi preparátor * * *
fizetési osztálynak megfelelő végzettség és 

restaurátorművész, vagy műszaki, vagy természettudományi 
képzési területen szerzett szakképzettség

 

37.
múzeumi 
segédpreparátor

* * * * *
fizetési osztálynak megfelelő végzettség és 

restaurátorművész, vagy műszaki, vagy természettudományi 
képzési területen szerzett szakképzettség

 

38.

múzeumi 
műtárgyvédelmi 
munkatárs I. – 
restaurátor technikus  

*
középiskolai végzettség, továbbá restaurátor technikusi 

szakképesítés
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39.

múzeumi 
műtárgyvédelmi 
munkatárs II. – 
műtárgyvédelmi 
asszisztens

*
középiskolai végzettség, továbbá műtárgyvédelmi 

asszisztens szakképesítés
 

40.

múzeumi 
műtárgyvédelmi 
munkatárs III. – 
preparátor asszisztens

* *
középiskolai végzettség, továbbá múzeumi preparátor 

szakképesítés, vagy műszaki, vagy természettudományi 
képzési területen szerzett szakképzettség

 

41.

múzeumi 
műtárgyvédelmi 
munkatárs IV. – 
múzeumi gyűjtemény- 
és raktárkezelő

* * * *
fizetési osztálynak megfelelő végzettség, továbbá múzeumi 
gyűjtemény- és raktárkezelő szakképesítés vagy szakirányú 

szakképzettség
 

42.
állományvédelmi 
felelős

* * * * * * *

középiskolai végzettség és restaurátor technikusi, 
műtárgyvédelmi asszisztens, múzeumi preparátor vagy 

múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő szakképesítés vagy 
felsőfokú végzettség és restaurátorművész, vagy műszaki 

vagy természettudományi képzési területen szerzett 
szakképzettség

műtárgyvédelmi ismereteket 
tartalmazó, akkreditált szakmai 

továbbképzésben legalább  
60 órás továbbképzési 
tanfolyam teljesítése

43. múzeumi főkönyvtáros * * * * *
a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú 

szakképzettség

3 év szakmai gyakorlat, 
továbbá a munkakörre 

vonatkozó, akkreditált szakmai 
továbbképzésben legalább két 

60 órás, vagy egy  
120 órás továbbképzési 

tanfolyam teljesítése

44. múzeumi könyvtáros * * * * *
a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú 

szakképzettség
 

45.
múzeumi 
segédkönyvtáros

*
a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú 

szakképzettség
 

46.
múzeumi könyvtáros 
asszisztens

*
a fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú 

szakképzettség
 

47.
múzeumi 
könyvtárkezelő

*    
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48. múzeumi főadattáros * * *    

49. múzeumi adattáros * *    

50. múzeumi adattárkezelő * *    

51.
vezető 
múzeumpedagógus

* * * * *
fizetési osztálynak megfelelő végzettség és az alkalmazás 
szerinti szakágnak megfelelő pedagógiai szakképzettség

3 év szakmai gyakorlat, 
továbbá a munkakörre 

vonatkozó, akkreditált szakmai 
továbbképzésben legalább 

két 60 órás, vagy egy 120 órás 
továbbképzési tanfolyam 

teljesítése

52. múzeumpedagógus * * * * *
fizetési osztálynak megfelelő végzettség és az szakirányú 

szakképzettség
 

53.

múzeumi 
közművelődési 
szakember, múzeumi 
kulturális menedzser

* * * * *
fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú 

szakképzettség
 

54.

múzeumi marketing-, 
reklám- és 
kommunikációs 
szakember

* * * * *    

55.
tárlatvezető, múzeumi 
mediátor, múzeumi 
animátor

* * * *  
KER szerinti B2 szintet elérő 

idegennyelv-ismeret

56. múzeumi fotós * * * * * * *    

57. régésztechnikus *
fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú 

szakképzettség
 

58.
múzeumi 
térinformatikus

* * * *
fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú 

szakképzettség
 

59.
múzeumi geodéta, 
múzeumi rajzoló

* * * * * *    

60.
múzeumi grafikus, 
kiállítás-tervező

* * * * *    

61.
múzeumi 
kiállítás-rendező

* * * * * *    
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62. múzeumi informatikus * * * *
fizetési osztálynak megfelelő végzettség és informatikus 

szakképzettség
 

63. múzeumi adatrögzítő * * *    

64.
múzeumi kiadvány- 
vagy honlapszerkesztő

* * * * *    

65. vezető teremőr * * *    

66.
teremőr, 
közönségkapcsolati 
szakember

* * *    

67. múzeumi jogász * * *
fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú 

szakképzettség
 

68. múzeumi vagyonőr * * * *
fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú 

szakképzettség
 

69.
múzeumi támogató 
munkatárs

* * * * * * * * * *    

70. 3. Könyvtári szakmai munkakörök    

71. főkönyvtáros * *
fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú 

szakképzettség
3 év szakmai gyakorlat

72. tudományos kutató * * *    

73.
könyvtáros, 
informatikus 
könyvtáros

* * * * *
fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú 

szakképzettség
 

74.
bibliográfus, 
feldolgozó

* * * * *    

75. gyermekkönyvtáros * * * * *    

76.
gyűjteményszervező 
könyvtáros

* * * * *    

77.
helyismereti 
könyvtáros

* * * * *    

78.
olvasószolgálati 
könyvtáros

* * * * *    
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79.
tájékoztató, 
szaktájékoztató 
könyvtáros

* * * * *    

80. zenei könyvtáros * * * * *    

81.
kutatástámogató 
könyvtáros

* * * * *    

82.
régi könyves 
könyvtáros

* * * * *    

83. kézirattáros * * * * *    

84.
könyvtárostanár, 
könyvtárpedagógiai 
tanár

* * * * *    

85. segédkönyvtáros * *
fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú 

szakképzettség
 

86. könyvtáros asszisztens *
 fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú 

szakképzettség
 

87. informatikus * * * * * * *
fizetési osztálynak megfelelő végzettség és informatikus 

szakképesítés, szakképzettség
 

88. könyvtári restaurátor * * * * * *
fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú 

szakképesítés, szakképzettség
 

89. könyvtári könyvkötő * *    

90. könyvtárkezelő *    

91. raktáros * *    

92. adatrögzítő * * *    

93. minőségügyi referens * * * * *    

94. nemzetközi referens * * * * *    

95.
kommunikációs és 
közönségkapcsolati 
referens

* * * * *    

96. kulturális menedzser * * * * *    

97.
digitális 
tartalomfejlesztő

* * * * *    
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98.
könyvtári vagyonőr, 
könyvtári 
biztonságtechnikus

* * * * *
fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú 

szakképzettség
 

99.
könyvtári támogató 
munkatárs

* * * * * * * * * *    

100. 4. Kép- és hangarchívumi szakmai munkakörök    

101. főarchivátor * * *
fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú 

szakképzettség
 

102. archivátor * * *
fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú 

szakképzettség
 

103. segéd-archivátor
fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú 

szakképzettség
 

104. tudományos kutató * * *
fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú 

szakképzettség
 

105. nemzetközi referens * * * *
fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú 

szakképzettség
 

106. szaktájékoztató * * * * *    

107. adatbáziskezelő * * * * *    

108. filmes szakkönyvtáros * * * *
fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú 

szakképzettség
 

109. gyűjteményvezető * * * *
fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú 

szakképzettség
 

110. gyűjteményvezető * * * *
fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú 

szakképzettség
 

111. technikai főmunkatárs * * *    

112. technikai munkatárs * * * *    

113. mozgókép restaurátor * * * *    

114. főraktáros * * *    

115. raktáros * *    

116. kiadvány főszerkesztő * * *    

117. kiadvány szerkesztő * * * *    

118. honlap szerkesztő * * * *    
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119.

filmmúzeum 
moziüzemvezető

* * * *    

120.
mozgóképforgalmazó 
szakreferens

* * *    

121.
archívumi támogató 
munkatárs

* * * * * * * * * *    

122. 5. Közművelődési szakmai munkakörök    

123.
vezető közművelődési 
szakember

* * felsőfokú közművelődési szakképzettség

3 év, közművelődési 
szakember munkakörben 

szerzett szakmai gyakorlat, 
továbbá a munkakörre 

vonatkozó, akkreditált szakmai 
továbbképzésben legalább 

két 60 órás vagy egy 120 órás 
továbbképzési tanfolyam 

teljesítése

124.
közművelődési 
szakember

* * *
a fizetési osztálynak megfelelő közművelődési szakképesítés 

vagy felsőfokú közművelődési szakképzettség
 

125.
közművelődési 
munkatárs

* *    

126.
felnőttképzési 
szakember

* * * *

a fizetési osztálynak megfelelő szintű és a betöltött 
munkakörnek megfelelő felsőfokú andragógusi 

szakképzettség vagy további középfokú közművelődési 
szakképesítés vagy felsőfokú közművelődési szakképzettség

 

127. tudományos kutató * * *
mesterfokozatú közművelődési szakképzettség vagy 

nem szakirányú mesterfokozat és szakképzésben szerzett 
szakirányú szakképesítés

I fizetési osztály esetén  
1984. szeptember 1-je előtt 
doktori cselekmény alapján 
szerzett egyetemi doktori 

cím, vagy 1984. szeptember 
1-je után szerzett egyetemi 

tudományos fokozat; J fizetési 
osztály esetén PhD,  

DLA tudományos fokozat
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128. média szerkesztő * * * *

a fizetési osztálynak megfelelő szintű és a betöltött 
munkakörnek megfelelő kommunikációs, multimédiás, 
informatikus, webfejlesztő vagy grafikus szakképesítés, 

szakképzettség

 

129.
információs- és 
közönségszolgálati 
munkatárs

* * * *
a fizetési osztálynak megfelelő szintű és a betöltött 

munkakörnek megfelelő kommunikációs, animátor vagy 
közösségfejlesztő szakképesítés, szakképzettség

 

130. művészeti vezető * * * * * * *
a fizetési osztálynak megfelelő szintű művészeti 

szakképesítés vagy felsőfokú végzettség művészeti 
szakképzettség

 

131.
népijáték- és 
kismesterségek oktató

*
fizetési osztálynak megfelelő végzettség és szakirányú 

szakképzettség
 

132.
kommunikációs- és 
marketing szakember

* * * * *
a fizetési osztálynak megfelelő szintű kommunikációs vagy 

marketing szakképesítés, vagy felsőfokú végzettség és 
kommunikációs vagy marketing szakképzettség

 

133. ifjúságsegítő
a fizetési osztálynak megfelelő szintű ifjúságsegítői vagy 

szociális szakképesítés vagy felsőfokú végzettség és 
ifjúságsegítői vagy szociális szakképzettség

 

134. rendezvényszervező * * * * *
a fizetési osztálynak megfelelő szintű rendezvényszervezői 

vagy közművelődési szakképesítés vagy felsőfokú 
közművelődési szakképzettség

 

135. kiállításrendező * * *

a fizetési osztálynak megfelelő szintű művészeti felsőfokú 
végzettség és szakképzettség vagy a munkakörnek 

megfelelő akkreditált szakmai továbbképzési tanfolyam 
teljesítése

 

136. rendezvénytechnikus * * * * *    

137.
közművelődési 
támogató munkatárs

* * * * * * * * * *    

138. 6. Alkotóművészeti intézménynél művészeti szakmai munkakörök    
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139. művészeti főtanácsadó * * *

művészettörténet, művészettudomány vagy esztétika 
szakon szerzett mesterfokozatú szakképzettség, vagy 
képzőművészeti vagy iparművészeti mesterfokozatú 

szakképzettség

I fizetési osztály esetén  
1984. szeptember 1-je előtt 
doktori cselekmény alapján 
szerzett egyetemi doktori 

cím, vagy 1984. szeptember 
1-je után szerzett egyetemi 

tudományos fokozat; J fizetési 
osztály esetén PhD,  

DLA tudományos fokozat

140. művészeti tanácsadó *
a fizetési osztálynak megfelelő szintű rajztanári, vizuális 

kommunikáció tanári, művészettörténész, kiállításrendező 
szakképzettség

 

141.
művészettörténész-
kiállításrendező

* * *
művészettörténet szakon szerzett mesterfokozatú 

szakképzettség

I fizetési osztály esetén  
1984. szeptember 1-je előtt 
doktori cselekmény alapján 

szerzett egyetemi doktori cím, 
vagy 1984. szeptember 1-je  

után szerzett egyetemi 
tudományos fokozat; J fizetési 

osztály esetén PhD,  
DLA tudományos fokozat

142. kiállításrendező * *

bölcsészképzésben vagy képzőművészeti képzésben 
vagy iparművészeti képzésben szerzett mesterfokozatú 
szakképzettség; a fizetési osztálynak megfelelő szintű 

rajztanári, vizuális kommunikáció tanári szakán szerzett 
szakképzettség

 

143.
gyűjteménykezelő, 
adattáros

*    

144.
alkotóművészeti 
támogató munkatárs

* * * * * * * * * *    

145. 7. Előadó-művészeti intézménynél művészi és művészeti munkakörök    
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146. rendező * *

a fizetési osztálynak megfelelő szintű rendezői, 
operarendezői vagy színházrendezői mesterfokozatú 
szakképzettség vagy mesterfokozat és szakképzésben 
szerzett felsőfokú szakirányú szakképesítés; továbbá 

alapfokozat és szakképzésben szerzett felsőfokú szakirányú 
szakképesítés

 

147. karmester, karnagy * * szakirányú felsőfokú előadó-művészeti szakképzettség  

148.
balettmester, 
koreográfus

* *
a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú felsőfokú 

előadó-művészeti szakképzettség
 

149. dramaturg * *
színházművészeti képzésben vagy tudományegyetem 

bölcsészkarán szerzett a fizetési osztálynak megfelelő szintű 
szakirányú felsőfokú szakképzettség

 

150. lektor * *
a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú felsőfokú 

szakképzettség
 

151. színész * * *
a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú felsőfokú 

előadó-művészeti szakképzettség, továbbá a szakképzésben 
szerzett szakirányú felsőfokú szakképesítés

 

152. bábszínész * * *
a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú felsőfokú 

előadó-művészeti szakképzettség, továbbá a szakképzésben 
szerzett szakirányú felsőfokú szakképesítés

 

153. magánénekes * * *
a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú 

előadó-művészeti szakképzettség
 

154.
magántáncos, első 
magántáncos

* * * *
a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú 

előadó-művészeti szakképzettség
 

155.
énekes, hangszeres 
szólista

* * *
a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú 

előadó-művészeti szakképzettség
 

156. táncos szólista * * * *
a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú 

előadó-művészeti szakképzettség
 

157. vers- és prózamondó * * * *
a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú felsőfokú 

előadó-művészeti szakképzettség, továbbá a szakképzésben 
szerzett szakirányú felsőfokú szakképesítés

 

158.
opera-, szimfonikus és 
kamarazenei tag

* * *
a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú 

előadó-művészeti szakképzettség
 

159. játékmester * * *
a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú 

szakképzettség
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160.

korrepetítor, 
énekmester

* * *
a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú 

előadó-művészeti szakképzettség
 

161. díszlet-, jelmeztervező * mesterfokozatú szakirányú szakképzettség  

162. népi zenekar vezető * * *
a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú 

előadó-művészeti szakképzettség
 

163.
festő, szobrász, 
bábtervező

* *
a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú 

szakképzettség
 

164. bábkészítő *
szakirányú szakgimnáziumi szakképesítés vagy középiskolai 

végzettség és szakképzésben szerzett szakirányú 
szakképesítés

 

165. énekkari tag * * * * *
a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú 

előadó-művészeti szakképzettség
 

166. egyéb zenekari tag * * * *
a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú 

előadó-művészeti szakképzettség
 

167. tánckari tag * * * * * *
a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú 

előadó-művészeti szakképzettség
 

168. artista * * *
a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú 

előadó-művészeti szakképzettség
 

169. pantomimes * * *
a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú felsőfokú 

szakképzettség, továbbá a szakképzésben szerzett szakirányú 
felsőfokú szakképesítés

 

170.
segédrendező, 
asszisztens

* *
a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú 

előadó-művészeti szakképzettség
 

171. ügyelő, súgó * *    

172. szcenikus * * * *
a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú felsőfokú 

szakképzettség, továbbá a szakképzésben szerzett szakirányú 
felsőfokú szakképesítés

 

173. segédszínész * *
a fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú felsőfokú 

előadó-művészeti szakképzettség, továbbá a szakképzésben 
szerzett szakirányú felsőfokú szakképesítés

 

174.
csoportos szereplő 
(statiszta)

* * *    

175.
előadó-művészeti 
támogató munkatárs

* * * * * * * * * *    
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3. melléklet a 475/2020. (X. 30.) Korm. rendelethez

Tudományos kutatói munkakörök

  A B

1. Tevékenységtípus Tudományos munkakör megnevezése

2.  Muzeális intézményi tevékenység főmuzeológus

3.  Muzeális intézményi tevékenység muzeológus

4.  Muzeális intézményi tevékenység főrestaurátor

5.  Muzeális intézményi tevékenység felsőfokú végzettséggel rendelkező restaurátor

6.  Muzeális intézményi tevékenység
felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves múzeumi szakmai 
gyakorlattal rendelkező múzeumi könyvtáros

7.  Muzeális intézményi tevékenység
felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves múzeumi 
szakmai gyakorlattal rendelkező közművelődési szakember, 
múzeumpedagógus

8.  Könyvtári tevékenység
tudományos fokozattal rendelkező munkatárs által betöltött 
munkakör

9.  Könyvtári tevékenység

olyan felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező munkakör, 
amelyben a közalkalmazott a könyvtári tevékenység vagy  
az intézmény könyvtári tevékenységéhez kapcsolódó valamely 
terület elméletével, történetével, alkotói fejlesztésével foglalkozik, 
legalább munkaidejének fele részében

10.  Levéltári tevékenység főlevéltáros

11. Levéltári tevékenység levéltáros

12.  Levéltári tevékenység főrestaurátor, restaurátor

13. Levéltári tevékenység
felsőfokú végzettséggel és legalább 3 év szakmai gyakorlattal 
rendelkező levéltári könyvtáros

14.  Kép- és hangarchívumi tevékenység tudományos kutató

15.  Közművelődési tevékenység tudományos fokozattal rendelkező közművelődési szakember I.

16.  Közművelődési tevékenység tudományos kutató
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4. melléklet a 475/2020. (X. 30.) Korm. rendelethez

Kulturális illetménypótlék mértéke a pótlékalap %-ában

A B C D E F G H I J K

1.
Fizetési 

fokozatok
Fizetési osztályok

2. A B C D E F G H I J

3. 1 52 58 59 59 67 92 95 97 107 116

4. 2 53 59 60 61 69 95 99 102 111 123

5. 3 54 60 61 62 70 98 102 107 117 132

6. 4 54 61 62 64 73 102 106 112 124 140

7. 5 55 62 64 65 75 105 109 117 132 149

8. 6 56 63 65 67 77 108 113 122 140 158

9. 7 57 64 67 68 80 112 116 130 148 165

10. 8 58 66 68 70 82 116 121 137 156 172

11. 9 60 68 70 73 85 120 127 144 163 179

12. 10 61 70 72 75 87 125 133 152 169 186

13. 11 62 72 74 77 90 131 139 158 175 194

14. 12 63 74 76 79 92 136 145 164 182 201

15. 13 64 76 79 81 94 142 151 170 189 209

16. 14 65 78 81 84 96 147 157 177 197 217

17. 15 66 80 83 86 99 153 163 183 204 225

18. 16 69 84 87 90 104 164 174 199 221 247

19. 17 71 87 91 95 109 175 187 215 242 274
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5. melléklet a 475/2020. (X. 30.) Korm. rendelethez

Az R. szerinti munkakörök megfeleltetése a 2. melléklet szerinti munkaköröknek

A B C

1. Tevékenységtípus
Munkakör megnevezése az R. 1. számú 

mellékletében

Munkakör megnevezése 

a 2. mellékletben

2. Levéltári szakmai munkakör levéltári adatrögzítő levéltári kezelő

3. Muzeális intézményi szakmai munkakör
segédmuzeológus  
(vagy segédkurátor)

segédmuzeológus  
(vagy segédkurátor, vagy 
muzeológus asszisztens)

4. Muzeális intézményi szakmai munkakör muzeológus asszisztens
segédmuzeológus  
(vagy segédkurátor, vagy 
muzeológus asszisztens)

5. Muzeális intézményi szakmai munkakör
műtárgyvédelmi munkatárs: 
restaurátor technikus

múzeumi műtárgyvédelmi 
munkatárs I. – restaurátor 
technikus  

6. Muzeális intézményi szakmai munkakör
műtárgyvédelmi munkatárs: 
műtárgyvédelmi asszisztens

múzeumi műtárgyvédelmi 
munkatárs II. – műtárgyvédelmi 
asszisztens

7. Muzeális intézményi szakmai munkakör
műtárgyvédelmi munkatárs: 
múzeumi preparátor

múzeumi műtárgyvédelmi 
munkatárs III. – preparátor 
asszisztens

8. Muzeális intézményi szakmai munkakör
műtárgyvédelmi munkatárs: 
múzeumi gyűjtemény- és 
raktárkezelő

múzeumi műtárgyvédelmi 
munkatárs IV. – múzeumi 
gyűjtemény- és raktárkezelő

9.
Kép- és hangarchívumi szakmai 
munkakör

fotó-plakát gyűjteményvezető gyűjteményvezető

10.
Kép- és hangarchívumi szakmai 
munkakör

elektronikus tár 
gyűjteményvezető

gyűjteményvezető

11. Közművelődési szakmai munkakör közösségszervező
közművelődési szakember,  
vagy közművelődési munkatárs

12. Közművelődési szakmai munkakör közösségfejlesztő szakember közművelődési szakember
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A Kormány 476/2020. (X. 30.) Korm. rendelete
az európai uniós programok végrehajtásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról, valamint 
egyes rendelkezések megállapításáról

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 3. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében 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 módosítása

1. § (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] 2.  melléklete 
az 1. melléklet szerint módosul.

 (2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről 
szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

2. §  Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló  
549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet] 1. melléklete a 3. melléklet 
szerint módosul.

3. Az e rendelet szerinti feladatátadással összefüggő egyes rendelkezések megállapítása

3. § (1) E  rendelet alapján a  Miniszterelnöki Kabinetirodához, illetve a  miniszterelnök kabinetfőnökéhez átkerülő 
feladatokkal összefüggésben – a feladat ellátását szolgáló álláshelyekre (ideértve a funkcionális feladatok ellátására 
szolgáló álláshelyeket is), a  feladat finanszírozási forrásaihoz kapcsolódó jogokra és kötelezettségekre, valamint 
a feladatellátáshoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre kiterjedően –
a) a Miniszterelnökség jogutódja a Miniszterelnöki Kabinetiroda,
b) a Miniszterelnökséget vezető miniszter jogutódja a miniszterelnök kabinetfőnöke.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti jogutódlásra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 90/A. §-át alkalmazni 
kell.

 (3) Az  (1)  bekezdés alapján az  érintett kormányzati igazgatási szervek az  átadásról – a  központi államigazgatási 
szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 5/A.  §-ára 
figyelemmel – az e rendelet hatálybalépését követő öt napon belül megállapodást kötnek.

 (4) A (3) bekezdés szerinti megállapodás megkötéséig az átadó szerv a feladatellátáshoz kapcsolódó jogviszonyokból 
és más ügyekből fakadó kötelezettségek teljesítéséért felelősséggel tartozik.

4. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet 2020. november 1-jén lép hatályba.
 (2) A 3. § 2021. január 1-jén hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 476/2020. (X. 30.) Korm. rendelethez

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 2. melléklet 40–42. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

  (A B C D E

1. Program Alap Prioritás IH minisztérium Szakpolitikai felelős)

40.

KÖFOP

ESZA
1. Az adminisztratív terhek 

csökkentése

Miniszterelnöki 
Kabinetiroda 

(a továbbiakban: MK)

miniszterelnök 
kabinetfőnöke  

a Miniszterelnökséget 
vezető miniszter 

bevonásával

41. ESZA
2. A szolgáltatási szemlélet és etikus 

működés megerősítése  
a közszolgálatban

MK

miniszterelnök 
kabinetfőnöke  

a Miniszterelnökséget 
vezető miniszter 

bevonásával

42. TA

3. Az ESZA, ERFA, KA 
finanszírozású operatív programok 

finanszírozásához kapcsolódó 
technikai segítségnyújtás

MK
innovációért és 

technológiáért felelős 
miniszter

2. melléklet a 476/2020. (X. 30.) Korm. rendelethez

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. melléklet 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

  (A B C

1. Program
A Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító 

hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja
Közreműködő szervezet)

6.
Közigazgatás- és 
Közszolgáltatás-fejlesztés 
Operatív Program

miniszterelnök kabinetfőnöke –

3. melléklet a 476/2020. (X. 30.) Korm. rendelethez

 1.  Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 14–16. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 (A  B

 1.  Előirányzat  Kezelő szerv)

14. Végrehajtás Operatív Program
e-közigazgatási és informatikai fejlesztések 
egységesítéséért felelős miniszter

15. Államreform Operatív Program
e-közigazgatási és informatikai fejlesztések 
egységesítéséért felelős miniszter

16. Elektronikus Közigazgatás Operatív Program
e-közigazgatási és informatikai fejlesztések 
egységesítéséért felelős miniszter
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 2.  Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 26. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 (A  B

 1.  Előirányzat  Kezelő szerv)

26. Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program
e-közigazgatási és informatikai fejlesztések 
egységesítéséért felelős miniszter

A Kormány 477/2020. (X. 30.) Korm. rendelete
a lerombolt historikus épületelemek helyreállítási programjának megvalósítását szolgáló beruházásokkal 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és a beruházások kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról

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), d) és f ) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 3. § (2)  bekezdése tekintetében a  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198.  § (1)  bekezdés 3.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az 5. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az  1.  mellékletben 
felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a  2.  mellékletben meghatározott, a  lerombolt historikus 
épületelemek helyreállítási programja (a továbbiakban: Program) keretében megvalósításra kerülő beruházásokkal 
(a továbbiakban: Beruházások) függenek össze.

 (2) Az  (1)  bekezdés alkalmazásában a  Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a  közigazgatási 
hatósági ügyeket, amelyek
a) a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
b) a  Beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési munkákra 

vonatkoznak,
c) a  2.  mellékletben a  Beruházások megvalósításának helyszíneként megjelölt ingatlanokból telekalakítási 

eljárásban hozott, véglegessé vált döntés alapján kialakított ingatlanokat érintik.
 (3) A  Kormány kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánítja a  Beruházásokat. A  kiemelten közérdekű beruházások 

helyszíne a 2. mellékletben meghatározott ingatlanok területe.

2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) A  Kormány a  2.  mellékletben foglalt táblázat 3. és 4. sora szerinti beruházásokkal összefüggő építészeti-műszaki 
dokumentációnak a  településrendezési és az  építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) 
Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontja szerinti véleményezésével összefüggésben a központi építészeti-műszaki 
tervtanácsot jelöli ki.

 (2) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 3. és 4. sora szerinti beruházásokkal összefüggésben nem kell településképi 
véleményezési eljárást és építészeti-műszaki tervpályázati eljárást lefolytatni, továbbá településképi bejelentési 
eljárásnak nincs helye.

 (3) A  Beruházásoknál az  épület – háborús sérüléseket, illetve a  későbbi rombolást megelőző – formájának 
és geometriájának, tetődíszének, illetve díszes tetőfelépítményének rekonstrukciója során, illetve azzal 
összefüggésben történő építési tevékenység esetén a településrendezési eszközökben előírt
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a) szintterületi mutatót,
b) építménymagasságot,
c) épület legmagasabb pontját és
d) beépítési magasságot
azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy ezek megengedett legnagyobb mértéke megegyezik a  sérüléseket és 
rombolásokat megelőző építményre jellemző – a  rekonstrukció alapjául szolgáló, a  rendelkezésre álló korabeli 
dokumentumok alapján megállapítható – mértékkel.

4. § (1) A  Beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály 
rövidebb határidőt nem állapít meg, illetve a  környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti 
előzetes vizsgálati eljárás, a  környezeti hatásvizsgálati eljárás és a  természetvédelmi hatósági eljárás kivételével – 
tizenöt nap.

 (2) A  Beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben a  szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési 
határidő – ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg – nyolc nap.

 (3) A  Beruházásokkal érintett közmű- és energiaszolgáltató, valamint közútkezelő a  benyújtott tervek jóváhagyása 
tekintetében a  tervek benyújtásától számított öt napon belül köteles nyilatkozni. Ha az  eljáró közmű- és 
energiaszolgáltató, közútkezelő öt napon belül nem nyilatkozik, hozzájárulását megadottnak kell tekinteni 
a jóváhagyásra benyújtott terv szerinti tartalommal.

5. §  A Beruházások – kizárólagos joggal eljáró – beruházás-lebonyolítóját a 2. melléklet határozza meg.

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

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 477/2020. (X. 30.) Korm. rendelethez

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

 1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és bejelentési eljárások,
 3. környezetvédelmi hatósági eljárások,
 4. természetvédelmi hatósági eljárások,
 5. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
 6. mérésügyi és műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,
 7. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
 8. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
 9. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
10. földmérési hatósági eljárások,
11. hírközlési hatósági eljárások,
12. tűzvédelmi hatósági eljárások,
13. azok az 1–12. pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházások 

megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
14. az 1–13. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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2. melléklet a 477/2020. (X. 30.) Korm. rendelethez

A Program keretében megvalósítandó beruházások

A B C

1. A programelem megnevezése
A programelem megvalósításának, illetve 

a kiemelten közérdekű beruházás helyszíne
A beruházás lebonyolítója

2.
Budapest V. kerület,  
Vécsey utca 4. szám alatt 
épületet érintő beruházás

Budapest V. kerület, belterület  
24718 helyrajzi számú, természetben 
az 1054 Budapest V. kerület,  
Vécsey utca 4. szám alatti ingatlan

Steindl Imre Program 
Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

3.

Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi 
Egyetem „CH” épületet érintő 
beruházás

Budapest XI. kerület, belterület  
5534 helyrajzi számú, természetben 
az 1111 Budapest XI. kerület,  
Szent Gellért tér 4. szám alatti ingatlan

Steindl Imre Program 
Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

4.
Eötvös Loránd 
Tudományegyetem központi 
épületet érintő beruházás

Budapest V. kerület, belterület  
24037/2 helyrajzi számú, természetben 
az 1053 Budapest V. kerület,  
Egyetem tér 1–3. szám alatti ingatlan

Steindl Imre Program 
Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A miniszterelnök kabinetfőnökének 4/2020. (X. 30.) MK rendelete
a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló  
2/2018. (XII. 28.) MK rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet I.  pont 20.  alpontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) MK rendelet 
(a továbbiakban: MK rendelet) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami 
támogatások esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat
a) 8–10., 13–16., 19. sora alapján az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás;
b) 8–10., 13–16., 19. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikke szerinti kultúrát és kulturális örökség 
megőrzését előmozdító támogatás;
c) 9–10. sora alapján az 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti mezőgazdasági csekély összegű támogatás;
d) 9–10., 13–16., 19. sora alapján a 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti közszolgáltatásért járó ellentételezéshez 
nyújtott támogatás;
e) 9–10., 13–16., 19. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 13–14.  cikke szerinti regionális beruházási 
támogatás;
f ) 9–10. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 18.  cikke szerinti kis- és középvállalkozás részére 
tanácsadáshoz nyújtott támogatás;
g) 9–10. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 19.  cikke szerinti kis- és középvállalkozás vásáron való 
részvételéhez nyújtott támogatás;
h) 9–10. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 22. cikke szerinti induló vállalkozásnak nyújtott támogatás;
i) 9–10. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 25.  cikke szerinti kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott 
támogatás;
j) F:9 mező 1)  pontja és F:10 mező 5)  pontja alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 28.  cikke szerinti kis- és 
középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás;
k) 9–10. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatás;
l) 9–10., 13–16., 19. és 22. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikke szerinti sportlétesítményekre és 
multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás;
m) 9–10., 13–16., 19. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 56. cikke szerinti helyi infrastruktúrára irányuló 
támogatás;
n) 8. sor, F:9 mező 10), 11), 15) és 19) pontja, F:10 mező 6) és 7) pontja, F:16 mező 1) pontja alapján a 360/2012/EU 
bizottsági rendelet szerinti csekély összegű közszolgáltatási támogatás;
o) 9–10., 13–16., 19. sora alapján a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló 
európai uniós iránymutatásnak megfelelően jóváhagyott SA.46515 sz. bizottsági határozat (a  továbbiakban: 
SA.46515 sz. bizottsági határozat) szerinti tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás, 
tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás, valamint mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos promóciós 
intézkedésekhez nyújtott támogatás
nyújtható.”

2. §  Az MK rendelet 3. § (1) bekezdés 58. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„58. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. § (4a) és (4b) bekezdésében meghatározott vállalkozás;”
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3. §  Az MK rendelet 5. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás és csekély összegű közszolgáltatási támogatás nem 
nyújtható nehéz helyzetben levő vállalkozásnak, kivéve azt a  vállalkozást, amely 2019. december 31-én nem volt 
nehéz helyzetben, de 2020. január 1. és 2021. június 30. között nehéz helyzetbe került. Induló vállalkozásnak 
nyújtott támogatás nehéz helyzetben levő vállalkozásnak is nyújtható.”

4. §  Az MK rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya 
alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: 
támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 25 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe 
véve az  1408/2013/EU bizottsági rendelet 3.  cikk (3a)  bekezdés a) és b)  pontját, 3.  cikk (8) és (9)  bekezdését és 
5. cikkét.”

5. §  Az MK rendelet 11. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) A  2020. január 1. és 2021. június 30. között megszűnt munkahelyek a  2019. december 31-én vagy azt 
megelőzően tett, a (9) bekezdés szerinti kötelezettségvállalás szempontjából nem eredményeznek áttelepítést.”

6. §  Az MK rendelet 33. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) E rendeletnek a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) 
MK rendelet módosításáról szóló 5/2019. (XII. 10.) MK rendelettel (a  továbbiakban: Módr2.) megállapított 3.  § 
(1)  bekezdés 7a.  pontját, 5.  § (1)  bekezdését, 20. alcímét, valamint 1.  mellékletében foglalt táblázat F:12 mezőjét 
a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(6) E rendeletnek a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) 
MK rendelet módosításáról szóló 4/2020. (X. 30.) MK rendelettel (a  továbbiakban: Módr3.) megállapított 
rendelkezéseit a Módr3. hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

7. §  Az MK rendelet 34. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„34. § Az 1. mellékletben foglalt táblázat
a) 8–10., 13–16., 19. sora az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  csekély összegű 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 
2013.12.24., 1. o.),
b) 9–10. sora az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  mezőgazdasági ágazatban 
nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági 
rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 9. o.),
c) 8., 10., 13–16., 19. és 22. sora a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak 
a  belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet  
(HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) I. és II. Fejezete, valamint 13., 14., 18., 19., 22., 25., 28., 31., 53., 55. és 56. cikke,
d) 9–10., 13–16., 19. sora az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 106.  cikk (2)  bekezdésének az  általános 
gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése 
formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági 
határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3. o.),
e) 9–10., 13–16., 19. sora a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai 
uniós iránymutatásnak megfelelően jóváhagyott SA.46515 sz. bizottsági határozat,
f ) 8. sora, F:9 mező 10), 11), 15) és 19)  pontja, F:10 mező 6) és 9)  pontja, F:16 mező 1)  pontja az  Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások 
számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági 
rendelet (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.)
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”

8. §  Az MK rendelet 7. § (8) bekezdés
1. a) és b) pontjában a „2021.” szövegrész helyébe a „2024.” szöveg,
2. c) pontjában a „2020.” szövegrész helyébe a „2021.” szöveg
lép.



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2020.	évi	235.	szám 7517

9. §  Az MK rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

10. §  Hatályát veszti az MK rendelet
1. 5. § (2) bekezdés g) pontja,
2. 7. § (6) bekezdés f ) pontja,
3. 35. §-a.

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

  Rogán Antal s. k.,
  a miniszterelnök kabinetfőnöke
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1. melléklet a …/… (……) MK rendelethez 
„1. melléklet a 2/2018. (XII. 28.) MK rendelethez 

 
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet 2020. évi fejezeti és központi kezelésű költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 
 

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

 
1. 

 
Áht. 

azono-
sító 

 
Cím 
név 

 
Alcím 

név 

Jogcím- 
csoport 

név 

 
Jogcím 

név 
Előirányzat célja Kifizetésben 

részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 

Támoga-
tási előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje 

Biztosíték Kezelő 
szerv 

Lebo-
nyolító 

szerv 

Európai 
uniós 

forrásból 
finanszí-

rozott 
költség-

vetési 
támoga-

tás 
közre-

működő 
szerve-

zete 

2.  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok           

3.   20/1 Célelőirányzatok           

4. 296646 
  

20/1/1 Kormányfői 
protokoll 

Az előirányzat a miniszterelnök és  
a miniszterelnök helyett, az ő nevében 
eljáró személy körüli, valamint a kormányfő 
házastársához kapcsolódó 
protokollfeladatok ellátására használható 
fel. Az előirányzat fedezi a külföldi és  
a belföldi kormányfői protokoll-
látogatásokhoz, valamint a miniszterelnök 
és a miniszterelnök helyett, az ő nevében 
eljáró személy részvételével lebonyolított 
nemzetközi, állami rendezvényekhez,  
a kormányfő házastársához kapcsolódó 
személyi, valamint az egyéb dologi jellegű 
kiadásokat. 
Az előirányzat terhére visszterhes kifizetés is 
teljesíthető. 
Az előirányzat forrást biztosít  
a felhasználással kapcsolatos kincstári díjak 
és a 2019. évi pénzügyi tranzakciós illetékek 
fedezetére is. 

Központi 
költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, 
Magyar Államkincstár. 

Költségvetési 
megállapodás. 

Előleg 
folyósítható. 

Egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 
történő kifizetéssel, 
előirányzat-
átcsoportosítással. 
  

- - - - - 

5. 331340 
  

20/1/2 Kormányzati 
kommunikációval 
és konzultációval 
kapcsolatos 
feladatok 

Az előirányzat tartalmazza a 
miniszterelnökhöz és a Kormány 
tevékenységéhez kapcsolódó egységes 
lakossági tájékoztató, kommunikációs és 
konzultációs feladatok fedezeteit.  

Központi 
költségvetési szerv, 
költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, 
Magyar Államkincstár. 

Költségvetési 
megállapodás. 

Előleg 
folyósítható 

Egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 
történő kifizetéssel, 

- - - - - 

1. melléklet a 4/2020. (X. 30.) MK rendelethez
„1. melléklet a 2/2018. (XII. 28.) MK rendelethez
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Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
  

   
    

 

Az előirányzat terhére visszterhes kifizetés is 
teljesíthető. 
Az előirányzat forrást biztosít a 
felhasználással kapcsolatos kincstári díjak és 
a 2019. évi tranzakciós illetékek fedezetére 
is. 

előirányzat-
átcsoportosítással. 

6. 347662 
  

20/1/5 Batthyány 
Lajos Alapítvány 
működéséhez és 
feladatainak 
ellátásához 
szükséges 
hozzájárulás 

Az előirányzat célja a Batthyány Lajos 
Alapítvány finanszírozása az alapító 
okiratában meghatározott feladatok 
ellátásának támogatása, valamint a magyar 
nemzet iránt elkötelezett, az európai egység 
irányába mutató, a közös keresztény 
értékek és a demokratikus, képviseleti 
kormányzás alapján álló magyar közélet 
támogatása. Az előirányzat fedezetet nyújt 
e cél érdekében beruházások, felújítások 
megvalósítására is. 
A támogatás az alapítvány, az alapítvány 
által támogatott szervezetek projektjeinek 
és működésének a támogatási igény 
benyújtásakor már megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységére is nyújtható. 
Az előirányzat forrást biztosít a 
felhasználással kapcsolatos kincstári díjak és 
a 2019. évi pénzügyi tranzakciós illetékek 
fedezetére is. 

Batthyány Lajos 
Alapítvány, gazdasági 
társaság, civil 
szervezet, helyi 
önkormányzat és  
az általa fenntartott 
költségvetési szerv, 
egyházi jogi személy, 
közalapítvány, 
szakmai 
érdekképviselet, 
magánszemély, 
Magyar Államkincstár. 
A támogatás teljes 
összege vagy 
bizonyos része  
a támogatott 
tevékenység 
megvalósításának 
veszélyeztetése nélkül 
a minisztérium és  
a Batthyány Lajos 
Alapítvány mint 
lehetséges 
kedvezményezett 
között megkötött 
szerződésnek 
megfelelően 
harmadik személy 
által is felhasználható.  

Jogszabály, 
pályázati 
rendszeren kívül, 
kérelemre hozott 
egyedi döntés 
alapján, pályázati 
úton, kormány-
határozat vagy 
az Ávr. 101/A. §-a 
szerint kiadott 
támogatói okirat, 
egyedi 
támogatói 
döntésben 
foglaltak szerint 
kiadott/kötött 
támogatói okirat 
vagy támogatási 
szerződés útján. 

Előleg 
folyósítható. 

Egyösszegű vagy 
részletekben 
történő kifizetéssel. 

Támogatási 
szerződés 
vagy 
támogatói 
okirat szerint. 

Ávr. 84. §  
(2) bekezdése 
alapján. 

- Igen - 

7. 355951 
  

20/1/6 Fejezeti 
általános tartalék 

Az előirányzat az esetlegesen felmerülő, 
előre nem tervezhető, eseti jellegű, év 
közben szükségessé váló feladatok 
megoldásával kapcsolatos kiadások, 
befizetési kötelezettségek, bírságok, 
finanszírozására nyújt fedezetet.  
A minisztériumhoz, valamint a miniszter 
személyéhez kötődő egyéb 
rendezvényekhez és az ehhez kapcsolódó 
kommunikációs feladatokhoz, a központi 
forrásokból nem finanszírozott fejezeti 
feladatokhoz szükséges, év közben 
jelentkező többletfeladatok kiadásaira 
használható fel. 

Fejezeten belüli 
költségvetési szerv és 
fejezeti kezelésű 
előirányzat. 

 
- Előirányzat- 

átcsoportosítással. 
- - - - - 
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8. 384351   20/1/9 Tudatos 
nemzeti közjogi 
gondolkodás és  
a magyar kulturális 
értékek megőrzése 
és fejlesztése 
(2019. évi 
maradványa) 

Az előirányzat célja olyan programok 
támogatása, melyek hozzájárulnak  
a tudatos nemzeti közjogi gondolkodás 
megalapozásával és ehhez kapcsolódva  
a magyar kulturális értékek megőrzésével és 
fejlesztésével összefüggő feladatok 
ellátására. Támogatás az igény 
benyújtásakor már megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre is nyújtható. 
Az előirányzat forrást biztosít  
a felhasználással kapcsolatos kincstári díjak 
és a 2019. évi pénzügyi tranzakciós illetékek 
fedezetére is. 

Költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, 
civil szervezet, helyi 
önkormányzat és  
az általa fenntartott 
költségvetési szerv, 
egyházi jogi személy, 
közalapítvány, 
szakmai 
érdekképviselet, 
Magyar Államkincstár. 

Jogszabály, 
költségvetési 
megállapodás,  
az Ávr. 101/A. §-a 
szerint kiadott 
támogatói okirat, 
egyedi 
támogatói 
döntésben 
foglaltak szerint 
kiadott/kötött 
támogatói okirat 
vagy támogatási 
szerződés útján. 

Előleg 
folyósítható. 

Egyösszegű vagy 
részletben történő 
kifizetéssel, 
előirányzat 
átcsoportosítással. 

Költségvetési 
megállapodás, 
támogatási 
szerződés 
vagy 
támogatói 
okirat szerint. 

Ávr. 84. §  
(2) bekezdése 
alapján. 

- Igénybe 
vehető. 

- 
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9. 347784   20/1/10 Turisztikai 
célelőirányzat 

Az előirányzat fedezetet biztosít a 2019.évi 
kötelezettségvállalással terhelt 
maradványok kifizetésére a(z) 
1) turizmussal, vendéglátással kapcsolatos 
megalapozó tanulmányok, tervek, 
koncepciók, projektek kidolgozására, 
megvalósítására; 
2) turisztikai és vendéglátóipari terület- és 
termékfejlesztés támogatására, turizmussal 
és vendéglátással kapcsolatos kutatásokra; 
3) turizmus és vendéglátás szempontjából 
jelentős beruházások, infrastrukturális 
fejlesztések, szolgáltatások támogatására, 
és a meglévő kapacitások bővítésére; 
4) turisztikai és vendéglátóipari szakmai 
képzés támogatására, többek között 
bármely államilag elismert vagy akkreditált 
képzést szervező és folytató szervezetnek  
a képzés érdekében szükséges oktatási 
anyagok, segédanyagok finanszírozására,  
a gyakorlati képzés támogatására; 
5) szállodák, vendéglátóhelyek, valamint 
más turisztikai szolgáltatók programjaira; 
6) EU-forrásokból meghirdetett 
programokban és nemzetközi 
szervezetekben történő részvételekre; 
7) turisztikai termékfejlesztési 
beruházásokhoz igénybe vett hitel 
kamatterhének fedezetére; 
8) marketing és promóciós tevékenység és 
az ehhez kapcsolódó személyi és tárgyi 
kiadások finanszírozására bel- és külföldön, 
ideértve a Magyar Turisztikai  
Ügynökség Zrt. (a továbbiakban: MTÜ Zrt.) 
és tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó 
gazdasági társaságok által ellátott szakmai-
marketing feladatokat; 
9) országos, regionális és nemzetközi 
hatókörű, a turizmussal és vendéglátással 
kapcsolatos rendezvények, fesztiválok 
megvalósítására; 
10) természeti és kulturális értékek 
megőrzésének támogatására, valamint  
az épített örökség helyreállítására; 
11) alkotóművészeti, előadó- művészeti, 
múzeumi, könyvtári, levéltári, 
közművelődési vagy örökségvédelmi-
műemlékvédelmi tevékenységek ellátására; 
12) turizmus vagy vendéglátás 
szempontjából releváns tevékenységet 
folytató kis- és középvállalkozásoknak 
nyújtott támogatásokra; 

Természetes személy, 
gazdasági társaság, 
Magyar Államkincstár, 
egyéni vállalkozó, 
egyéni cég, civil 
szervezet, 
szövetkezet, helyi 
önkormányzat, 
köztestület, 
költségvetési szerv, 
szakmai 
érdekképviselet,  
a 98/2012. (V. 15.) 
Korm. rendelet 2. §  
(1) bekezdés  
a)–c) pontjában 
meghatározott 
személyek és 
szervezetek,  
MK Igazgatás. 
A nyújtott támogatás 
teljes összege vagy 
bizonyos része  
a támogatott 
tevékenység 
megvalósításának 
veszélyeztetése nélkül 
a minisztérium vagy  
a minisztérium 
nevében eljáró kezelő 
szerv és  
a kedvezményezett 
között létrejött 
támogatási 
jogviszonyban 
foglaltaknak 
megfelelően 
harmadik személy 
által is felhasználható. 

Jogszabály, 
költségvetési 
megállapodás,  
az Ávr. 101/A. §-a 
szerint kiadott 
támogatói okirat, 
egyedi 
támogatói 
döntésben 
foglaltak szerint 
kiadott/kötött 
támogatói okirat 
vagy támogatási 
szerződés és 
pályázati kiírás 
alapján kiadott/ 
kötött támogatói 
okirat vagy 
támogatási 
szerződés útján. 

Előleg 
folyósítható.  

Egyösszegű vagy 
részletben történő 
kifizetéssel, 
előirányzat- 
átcsoportosítással.  

Kezelői 
megállapodás, 
költségvetési 
megállapodás, 
jognyilatkozat, 
támogatási 
szerződés 
vagy 
támogatói 
okirat szerint. 

Ávr. 84. §  
(2) bekezdése 
alapján. 

MTÜ Zrt. - - 
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13) turisztikai és vendéglátóipari 
tevékenységet folytató induló vállalkozások 
fejlesztésére; 
14) turisztikai és vendéglátóipari 
tevékenységet folytató vállalkozások 
munkavállalóinak képzésére; 
15) országos és regionális turisztikai 
feladatokhoz kapcsolódó információs 
rendszer kialakítására, működtetésére és 
fejlesztésére; 
16) turisztikailag frekventált területek 
szúnyoggyérítéssel kapcsolatos 
feladatainak ellátására; 
17) jogszabályban vagy a Kormány által  
a turizmusért és a vendéglátásért való 
kormányzati felelősségi körben 
meghatározott egyéb, turisztikai és 
vendéglátási szakágazattal kapcsolatos 
célok végrehajtására; 
18) turisztikai és vendéglátóipari 
tevékenységet folytató kis- és 
középvállalkozások vásári részvételére; 
19) nemzeti ünnep- és emléknaphoz 
kapcsolódó közszolgáltatási célú 
rendezvények megszervezésére, melyek 
megvalósítására kiemelkedően magas 
látogatószámú célterületeken kerül sor; 
20) előirányzathoz kapcsolódó peres 
eljárásban bírósági ítélet vagy végzés 
alapján kártérítés-fizetési kötelezettség 
kifizetésére; 
21) Tour de Hongrie kerékpáros körverseny 
megrendezésével összefüggő 
kommunikációs kiadásokra; 
22) előirányzat céljaihoz kapcsolódóan 
határon túlra nyújtott támogatáshoz, 
összhangban a határon túli költségvetési 
támogatások sajátos szabályairól szóló 
98/2012. (V. 15.) Korm. rendeletben  
[a továbbiakban: 98/2012. (V. 15.)  
Korm. rendelet] foglaltakkal; 
23) turisztikai fejlesztési projektekben részt 
vevő turisztikai szervezetek támogatására; 
24) az MTÜ Zrt. és a tulajdonában vagy 
tulajdonosi joggyakorlása alatt álló 
gazdasági társaságoknak az 1)–24) pontban 
és az F:10 mező 1)–16) pontjaiban foglalt 
feladatai végrehajtása kapcsán felmerülő 
működési költségeinek fedezésére; 
25) turizmusdiplomáciai feladatok 
ellátásához kapcsolódó kiutazások és 
delegációk fogadása és az évközben 
felmerülő, magas szinten kiemelt figyelmet 
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igénylő turizmusdiplomáciával kapcsolatos 
ad hoc tevékenységek támogatására;  
26) pozitív országkép kialakításához 
szükséges forrás (erdélyi repülőjáratok); 
27) továbbá az előirányzat kezelésével 
kapcsolatban felmerülő költségekre, 
kincstári díjakra és a 2019. évi pénzügyi 
tranzakciós illetékekre. 
Támogatás az igény benyújtásakor már 
megkezdett vagy megvalósult 
tevékenységre is nyújtható. 
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10. 360239 
  

20/1/11 Turisztikai 
fejlesztési 
célelőirányzat 

Az előirányzat fedezetet nyújt  
1) az MTÜ Zrt. turizmussal és vendéglátással 
kapcsolatos egyes feladatainak ellátásához, 
így a turisztikai térségek fejlesztésének 
állami feladatairól szóló 2016. évi  
CLVI. törvényben, annak felhatalmazása 
alapján elfogadott Korm. rendeletekben, 
különösen a Magyar Turisztikai Ügynökség 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
turizmussal és vendéglátással kapcsolatos 
egyes feladatainak meghatározásáról szóló 
61/2017. (III. 20.) Korm. rendeletben 
foglaltakra;  
2) a Kisfaludy fejlesztési program 
lebonyolítására, a Nemzeti Turisztikai 
Adatszolgáltató Központ (NTAK) 
informatikai rendszerével összefüggő 
költségek finanszírozására, kivéve  
az informatikai alapinfrastruktúra 
működtetésének kiadásait; 
3) a nemzeti ünnep- és emléknapokhoz 
kapcsolódó közszolgáltatási célú 
rendezvények megszervezésére; 
4) a Tour de Hongrie kerékpáros körverseny 
megrendezésével összefüggő hazai és 
nemzetközi kommunikációs és promóciós, 
valamint a rendezvény közvetítésével 
kapcsolatos kiadásokra; 
5) térségi turisztikai fejlesztési projektek 
lebonyolítására, célzott támogatására; 
6) egyéb turisztikai fejlesztési projektek 
lebonyolítására, célzott támogatására; 
7) turisztikai jelentőséggel bíró fesztiválok, 
rendezvények támogatására; 
8) ágazati jelentőségű informatikai 
rendszerek fejlesztésére és működtetésére; 
9) gasztronómiai projektek lebonyolítására, 
célzott támogatására; 
10) célzott támogatások nyújtása 
szakágazatokkal összefüggő események 
szervezéséhez; 
11) a magyar borturizmushoz, valamint  
a magyar bor egységes kommunikációjához 
kapcsolódó feladatokra; 
12) turizmus diplomáciai feladatokkal 
összefüggő, nem a fejezetnél keletkező 
közvetlen kiadások finanszírozására; 
13) a „raktárkoncertek” megvalósításához 
szükséges intézkedésekről szóló  
1470/2020. (VIII. 6.) Korm. határozatban 
foglalt feladatok finanszírozására, 
különböző stúdiókban, helyszíneken 
„raktárkoncertek”, és azok online 

Magánszemély, 
gazdasági társaság, 
civil szervezet, helyi 
önkormányzat és az 
általa fenntartott 
költségvetési szerv, 
köztestület, 
költségvetési szerv és 
az általa fenntartott 
költségvetési 
intézmény, szakmai 
érdekképviselet, 
egyházi jogi személy, 
befektetési alapok és 
az azok nevében 
eljáró alapkezelők, 
MK Igazgatás, 
98/2012. (V. 15.) 
Korm. rendelet 2. §  
(1) bekezdés  
a)–c) pontjában 
meghatározott 
személyek és 
szervezetek,  
Magyar Államkincstár. 
A nyújtott támogatás 
teljes összege vagy 
bizonyos része  
a támogatott 
tevékenység 
megvalósításának 
veszélyeztetése nélkül 
a minisztérium vagy  
a minisztérium 
nevében eljáró kezelő 
szerv és a 
kedvezményezett 
között létrejött 
támogatási 
jogviszonyban 
foglaltaknak 
megfelelően 
harmadik személy 
által is felhasználható. 

Jogszabály, 
költségvetési 
megállapodás, 
kormány-
határozat, vagy 
az Ávr. 101/A. §-a 
szerint kiadott 
támogatói okirat, 
egyedi 
támogatói 
döntésben 
foglaltak szerint 
kiadott/kötött 
támogatói okirat 
vagy támogatási 
szerződés és 
pályázati kiírás 
alapján kiadott/ 
kötött támogatói 
okirat vagy 
támogatási 
szerződés útján. 

Előleg 
folyósítható. 

Egyösszegű vagy 
részletben történő 
kifizetéssel, 
előirányzat- 
átcsoportosítással.  

Kezelői 
megállapodás, 
költségvetési 
megállapodás, 
jognyilatkozat, 
támogatási 
szerződés 
vagy 
támogatói 
okirat szerint. 

Ávr. 84. §  
(2) bekezdése 
alapján. 

MTÜ Zrt. - - 
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tartalomként történő elérhetőségének 
biztosítására, továbbá cigányzenészek 
számára támogatási program 
megvalósítására; 
14) a könnyűzene- és fesztiválipar 
működéséhez szükséges szakmai 
fejlesztésekről szóló 1482/2020. (VIII. 7.) 
Korm. határozatában foglalt feladatok 
finanszírozására; 
15) népzenészek számára támogatási 
program megvalósítására; 
16) előirányzat céljaihoz kapcsolódóan 
határon túlra nyújtott támogatáshoz, 
összhangban a 98/2012. (V. 15.)  
Korm. rendeletben foglaltakkal; 
17) továbbá az előirányzat felhasználásával 
kapcsolatos kincstári díjakra és a 2019. évi 
pénzügyi tranzakciós illetékekre. 
Támogatás az igény benyújtásakor már 
megkezdett vagy megvalósult 
tevékenységre is nyújtható. 

11. 375906 
  

20/1/12 
Közösségépítő 
kezdeményezések 
támogatása 

Az előirányzat célja az egyes 
közösségépítéseket erősítő kiemelt 
kormányzati kezdeményezések 
összehangolása, a nemzeti identitást és 
patriotizmust erősítő kiemelt kormányzati 
kezdeményezések támogatása.  
Az előirányzat terhére visszterhes kifizetés is 
teljesíthető. 
Támogatás az igény benyújtásakor már 
megkezdett vagy megvalósult 
tevékenységre is nyújtható. 
Az előirányzat forrást biztosít  
a felhasználással kapcsolatos kincstári díjak 
és a 2019. évi pénzügyi tranzakciós illetékek 
fedezetére is. 

Költségvetési szerv és 
az általa fenntartott 
költségvetési 
intézmény, civil 
szervezet, egyházi 
jogi személy, 
gazdasági társaság, 
magánszemély, 
Magyar Államkincstár. 

Jogszabály, 
költségvetési 
megállapodás, 
kormány-
határozat vagy 
az Ávr. 101/A. §-a 
szerint kiadott 
támogatói okirat, 
egyedi 
támogatói 
döntésben 
foglaltak szerint 
kiadott/kötött 
támogatói okirat 
vagy támogatási 
szerződés útján; 
pályázati kiírás 
alapján kiadott/ 
kötött támogatói 
okirat vagy 
támogatási 
szerződés útján. 

Előleg 
folyósítható. 

Egyösszegű vagy 
részletben történő 
kifizetéssel, 
előirányzat- 
átcsoportosítással. 

Költségvetési 
megállapodás, 
támogatási 
szerződés 
vagy 
támogatói 
okirat szerint. 

Ávr. 84. §  
(2) bekezdése 
alapján. 

- Igénybe 
vehető. 

- 

12. 376040 
  

20/1/13 
Kommentár 
Alapítvány 
támogatása 

Az előirányzat fedezetet biztosít  
a Kommentár Alapítvány működésének 
támogatására az alapítvány céljaival 
összhangban, fedezi különösen  
Űa Kommentár folyóirat kiadásának 
költségeit, a Tranzit rendezvény- és 
képzéssorozat lebonyolítását.  
Az előirányzatból nyújtott támogatás céljai 

Kommentár 
Alapítvány, Magyar 
Államkincstár. 

Jogszabály, 
pályázati 
rendszeren kívül, 
kérelem alapján, 
kormány-
határozat vagy 
az Ávr. 101/A. §-a 
szerint kiadott 

Előleg 
folyósítható. 

Egyösszegű vagy 
részletben történő 
kifizetéssel. 

Támogatási 
szerződés 
vagy 
támogatói 
okirat szerint. 

Ávr. 84. §  
(2) bekezdése 
alapján. 

- - - 
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között szerepel egy új képzési centrum 
létesítése, melynek érdekében fejlesztési, 
beruházási célú támogatás is nyújtható.  
A Kommentár Alapítvány budapesti képzési 
központjának közéleti képzéseinek 
folytatására és egyéb közéleti feladatainak 
ellátásának helyszínéül szolgáló  
1088 Budapest Puskin u. 4. szám alatti 
ingatlan felújítására, melynek érdekében 
felhalmozási célú támogatás is biztosítható. 
Támogatás az igény benyújtásakor már 
megkezdett vagy megvalósult 
tevékenységre is nyújtható. 
Az előirányzat forrást biztosít  
a felhasználással kapcsolatos kincstári díjak 
és a 2019. évi pénzügyi tranzakciós illetékek 
fedezetére is. 

támogatói okirat, 
egyedi 
támogatói 
döntésben 
foglaltak szerint 
kiadott/kötött 
támogatói okirat 
vagy támogatási 
szerződés útján. 

13. 367184 
  

20/1/14 Aktív 
Magyarországért 
felelős 
kormánybiztos 
tevékenységével 
összefüggő 
feladatok 

 Az előirányzat fedezetet biztosít az aktív 
Magyarországért felelős kormánybiztos 
kinevezéséről és feladatairól szóló 
kormányhatározatban kijelölt feladatokra, 
így különösen  

a) az aktív turizmussal kapcsolatos  
a kerékpárutak fejlesztése, a kerékpáros 
túraútvonalak kijelölése, a kerékpáros 
közlekedési kampányok koordinálása, 
stratégia alkotása, 

b) a velodromok fejlesztése,  
a kerékpársport infrastrukturális 
fejlesztéseinek elősegítése, a Tour de 
Hongrie magyar kerékpáros körverseny 
megrendezése, 

c) a Bejárható Magyarország Program 
megvalósítása, 

d) az aktív kikapcsolódás, a természetjárás, 
a vízi-, a kerékpáros- és a lovasturizmus, 
valamint az ökoturizmus és 
létesítményei fejlesztése, 

e) a szabadidős vitorlázás, az aktív 
táborozás, a vándortáborok,  
a kisvasutak, a hajtányozás,  
a nyaralóhajózás, szabadidős kikötők, 
valamint magyarországi sípályák 
fejlesztése és népszerűsítése, 

f) az országos szabadidősport és 
rendezvénysorozatok, programok 
szervezése és koordinálása, 

g) a szabadtéri sportparkok, bringaparkok, 
görparkok, városi futópályák, vízi 
szabadidős és raftingparkok, via ferrata 
pályák és sziklamászó iskolák, falmászó 
termek fejlesztése, 

Helyi önkormányzat 
és az általa 
fenntartott 
költségvetési szerv, 
nemzetiségi 
önkormányzat és  
az általa fenntartott 
költségvetési szerv, 
központi 
költségvetési szerv és 
az általa fenntartott 
költségvetési szerv, 
civil szervezet, 
köztestületi 
költségvetési szerv, 
egyházi jogi személy, 
szakmai 
érdekképviselet, 
gazdasági társaság, 
egyéni vállalkozó, 
egyéni cég, Magyar 
Államkincstár.  
A támogatás teljes 
összege vagy 
bizonyos része  
a támogatott 
tevékenység 
megvalósításának 
veszélyeztetése nélkül 
a minisztérium vagy  
a minisztérium 
nevében eljáró 
lebonyolító és  
a kedvezményezett 
között megkötött 

Jogszabály, 
Költségvetési 
megállapodás, 
pályázati 
rendszeren kívül 
kérelemre hozott 
egyedi 
támogatói 
döntésben 
foglaltak szerint 
kiadott/kötött 
támogatói okirat 
vagy támogatási 
szerződés,  
az Ávr. 101/A. §-a 
szerint kiadott 
támogatói okirat 
útján.  

Előleg 
folyósítható. 

Egyösszegű vagy 
részletben történő 
kifizetéssel, 
előirányzat- 
átcsoportosítással. 

Költségvetési 
megállapodás, 
támogatási 
szerződés 
vagy 
támogatói 
okirat szerint. 

Ávr. 84. §  
(2) bekezdése 
alapján 

- Igénybe 
vehető. 

- 
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h) az előzőekben felsorolt feladatokkal 
kapcsolatos kutatások elvégzésével, 
megalapozó tanulmányok, tervek, 
koncepciók, kiadványok, 
infrastrukturális fejlesztések 
kidolgozásával, megvalósításával,  
a szakmai civil szervezetekkel történő 
egyeztetések koordinálásával, a hazai 
aktív kikapcsolódás népszerűsítésével 
összefüggő feladatokra, 

i) az előirányzat felhasználásával 
kapcsolatos kincstári díjakra és  
a 2019. évi pénzügyi tranzakciós 
illetékekre. 

Az előirányzat terhére visszterhes kifizetés 
is teljesíthető. Támogatás az igény 
benyújtásakor már megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre is nyújtható. 

szerződésnek 
megfelelően 
harmadik személy 
által is felhasználható. 
  

14. 375328 
  

20/1/15 
Magyarországi 
nyaralóhajózás 
alapjainak és 
hátterének 
megteremtése 

Az előirányzat forrást biztosít a 
Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és 
hátterének megteremtésével kapcsolatos 
program megvalósításának folytatására, 
illetve befejezésére a „Magyarországi 
nyaralóhajózás alapjainak és hátterének 
megteremtésével kapcsolatos program” 
megvalósításához szükséges további 
intézkedésekről szóló 1761/2018. (XII. 20.) 
Korm. határozat szerint, a Nyaralóhajózás 
Program megvalósításával megbízott 
szervezet működtetése és szakmai 
feladatainak ellátása kapcsán felmerülő  
kiadások finanszírozására, és az előirányzat 
felhasználásával kapcsolatos kincstári 
díjakra és a 2019. évi pénzügyi tranzakciós 
illetékekre. Támogatás az igény 
benyújtásakor már megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre is nyújtható. 

MAHART Zrt., Aktív- 
és Ökoturisztikai 
Fejlesztési Központ 
Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság, 
Magyar Államkincstár. 

Jogszabály, 
kormány-
határozat, 
pályázati 
rendszeren kívül 
kérelemre hozott 
egyedi 
támogatói 
döntésben 
foglaltak szerint 
kiadott/kötött 
támogatói okirat 
vagy támogatási 
szerződés, 
kormány-
határozat vagy 
az Ávr. 101/A. §-a 
szerint kiadott 
támogatói okirat 
útján. 

Előleg 
folyósítható. 

Egyösszegű vagy 
részletben történő 
kifizetéssel. 

Támogatási 
szerződés 
vagy 
támogatói 
okirat szerint. 

Ávr. 84. §  
(2) bekezdése 
alapján. 

- - - 
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15. 359962 
  

20/1/16 Téry Ödön 
Nemzeti 
Turistaház-
fejlesztési Program 

Az előirányzat forrást biztosít a Téry Ödön 
Nemzeti Turistaház fejlesztési Program 
megvalósításával felmerült költségek 
finanszírozására. Az előirányzat 
felhasználására a Téry Ödön Nemzeti 
Turistaház-fejlesztési Program 
módosításával kapcsolatos intézkedésekről 
szóló 1739/2018. (XII. 20.)  
Korm. határozatban, a Téry Ödön Nemzeti 
Turistaház-fejlesztési Program keretében 
megvalósuló beruházásokkal összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
141/2015. (VI. 9.) Korm. rendeletben, a Téry 
Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési 
Program végrehajtásával kapcsolatos 
további intézkedésekről szóló  
1255/2020. (V.26.) Korm. határozatban és  
az országos turistaút-hálózat mentén 
elhelyezkedő turisztikai szállások 
felújításához és fejlesztéséhez szükséges 
intézkedésekről szóló 1508/2020. (VIII. 12.) 
Korm. határozatban foglalt célok mentén 
kerül sor.  
Az előirányzat különösen az alábbi 
szálláshelyek fejlesztéséhez nyújt fedezetet: 
panzió, üdülőház, közösségi szálláshely, 
egyéb szálláshely, gyermek- és ifjúsági 
tábor, hegyi menedékház, pihenőház. 
Támogatás a támogatási igény 
benyújtásakor már megkezdett, vagy 
megvalósult tevékenységre is nyújtható. 
Az előirányzat forrást biztosít  
a felhasználással kapcsolatos kincstári díjak 
és a 2019. évi pénzügyi tranzakciós illetékek 
fedezetére is. 

Központi 
költségvetési szerv és 
az általa fenntartott 
költségvetési 
intézmény, helyi 
önkormányzat és  
az általa fenntartott 
költségvetési szerv, 
illetve intézmény, 
nemzetiségi 
önkormányzat és  
az általa fenntartott 
költségvetési szerv, 
illetve intézmény, civil 
szervezet, köztestületi 
költségvetési szerv, 
szakmai 
érdekképviselet, 
egyházi jogi személy, 
gazdasági társaság, 
egyéni vállalkozó, 
egyéni cég, Magyar 
Államkincstár, más 
fejezet irányítása alá 
tartozó központi 
költségvetési szerv.  

Jogszabály, 
költségvetési 
megállapodás, 
pályázati kiírás, 
vagy pályázati 
rendszeren kívül, 
kérelemre 
hozott, egyedi 
támogatói 
döntésben 
foglaltak szerint 
kiadott/kötött 
támogatói okirat 
vagy támogatási 
szerződés, 
kormány-
határozat, vagy 
az Ávr. 101/A. §-a 
szerint kiadott 
támogatói okirat 
útján. 

Előleg 
folyósítható. 

Egyösszegű vagy 
részletben történő 
kifizetéssel, 
előirányzat- 
átcsoportosítással. 

Költségvetési 
megállapodás, 
támogatási 
szerződés 
vagy 
támogatói 
okirat szerint. 

Ávr. 84. §  
(2) bekezdése 
alapján. 

 Igénybe 
vehető. 

- 

16. 376084 
  

20/1/17 Aktív 
kikapcsolódást 
szolgáló 
programok, 
beruházások 

Az előirányzat fedezetet biztosít  
1) az aktív Magyarországért felelős 
kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól 
szóló kormányhatározatban foglalt 
feladatokra, így különösen 
a) a kerékpárutak fejlesztése,  

a kerékpáros túraútvonalak kijelölése,  
a kerékpáros közlekedési kampányok 
koordinálása, stratégia alkotása, 

b) a velodromok fejlesztése,  
a kerékpársport infrastrukturális 
fejlesztéseinek elősegítése, a Tour de 
Hongrie magyar kerékpáros körverseny 
megrendezése, 

Központi 
költségvetési szerv és 
az általa fenntartott 
költségvetési 
intézmény, helyi 
önkormányzat és  
az általa fenntartott 
költségvetési szerv, 
illetve intézmény, 
nemzetiségi 
önkormányzat és  
az általa fenntartott 
költségvetési szerv, 
illetve  intézmény , 

Jogszabály, 
költségvetési 
megállapodás, 
pályázati kiírás, 
vagy pályázati 
rendszeren kívül, 
kérelemre hozott 
egyedi 
támogatói 
döntésben 
foglaltak szerint 
kiadott/kötött 
támogatói okirat 
vagy támogatási 

Előleg 
folyósítható.  

Egyösszegű vagy 
részletben történő 
kifizetéssel, 
előirányzat- 
átcsoportosítással. 

Költségvetési 
megállapodás, 
támogatási 
szerződés 
vagy 
támogatói 
okirat szerint. 

Ávr. 84. §  
(2) bekezdése 
alapján. 

- Igénybe 
vehető. 

- 
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c) a Bejárható Magyarország Program 
megvalósítása, 

d) az aktív kikapcsolódás,  
a természetjárás, a vízi-, a kerékpáros- és 
a lovasturizmus, valamint  
az ökoturizmus és létesítményei 
fejlesztése, 

e) a szabadidős vitorlázás, az aktív 
táborozás, a vándortáborok,  
a kisvasutak, a hajtányozás,  
a nyaralóhajózás, szabadidős kikötők, 
valamint magyarországi sípályák 
fejlesztése és népszerűsítése, 

f) az országos szabadidősport és 
rendezvénysorozatok, programok 
szervezése és koordinálása, 

g) a szabadtéri sportparkok, bringaparkok, 
görparkok, városi futópályák, vízi 
szabadidős és raftingparkok, via ferrata 
pályák és sziklamászó iskolák, falmászó 
termek fejlesztése, 

h) az előzőekben felsorolt feladatokkal 
kapcsolatos kutatások elvégzésével, 
megalapozó tanulmányok, tervek, 
koncepciók, kiadványok, infrastrukturális 
fejlesztések kidolgozásával, 
megvalósításával, a szakmai civil 
szervezetekkel történő egyeztetések 
koordinálásával, a hazai aktív 
kikapcsolódás népszerűsítésével 
összefüggő feladatokra; 

2) marketing és promóciós tevékenység, 
rendezvények, konferenciák, kiállítások és 
az ehhez kapcsolódó reprezentációs, 
személyi és tárgyi kiadások finanszírozására 
bel- és külföldön, az előirányzat céljaihoz 
kapcsolódóan határon túlra nyújtott 
támogatáshoz, összhangban  
a 98/2012. (V. 15.) Korm. rendeletben 
foglaltakkal; 
3) az előirányzat felhasználásával 
kapcsolatos kincstári díjak és a 2019. évi 
pénzügyi tranzakciós illetékek fedezetére. 
Az előirányzat terhére visszterhes kifizetés is 
teljesíthető.  
Támogatás az igény benyújtásakor már 
megkezdett vagy megvalósult 
tevékenységre is nyújtható. 

civil szervezet, 
szakmai 
érdekképviselet, 
egyházi jogi személy, 
gazdasági társaság, 
egyéni vállalkozó, 
egyéni cég, 
köztestületi 
költségvetési szerv, 
MK Igazgatás, 
98/2012. (V. 15.) 
Korm. rendelet 2. §  
(1) bekezdés  
a)–c) pontjában 
meghatározott 
személyek és 
szervezetek, Magyar 
Államkincstár.  
A támogatás teljes 
összege vagy 
bizonyos része  
a támogatott 
tevékenység 
megvalósításának 
veszélyeztetése nélkül 
a minisztérium vagy  
a minisztérium 
nevében eljáró 
lebonyolító és a 
kedvezményezett 
között megkötött 
szerződésnek 
megfelelően 
harmadik személy 
által is felhasználható.  

szerződés, 
kormány-
határozat vagy 
az Ávr. 101/A. §-a 
szerint kiadott 
támogatói okirat 
útján.  
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17. 376262 
  

20/1/19 Magyar 
Corvin-lánc 
Testület 
támogatása 

Az előirányzat célja a Magyar Corvin-lánc 
Testület működésének és a Magyar Corvin-
lánc Testületről szóló 2016. évi CXLI. törvény 
6. §-a és az alapszabálya alapján ellátott 
szakmai feladatok támogatása, valamint  
a Róheim-villa műemlékingatlan felújítása,  
a köztestület és a Magyar Corvin-lánc Iroda 
elhelyezésének támogatása. 
Támogatás a támogatási igény 
benyújtásakor már megkezdett, vagy 
megvalósult tevékenységre is nyújtható. 
Az előirányzat forrást biztosít  
a felhasználással kapcsolatos kincstári díjak 
és a 2019. évi pénzügyi tranzakciós illetékek 
fedezetére is. 

Magyar Corvin-lánc 
Testület, Magyar 
Államkincstár. 

Jogszabály, 
pályázati 
rendszeren kívül, 
kérelem alapján 
hozott egyedi 
támogatói 
döntésben 
foglaltak szerint 
kiadott/kötött 
támogatói okirat 
vagy támogatási 
szerződés, 
kormány-
határozat vagy 
az Ávr. 101/A. §-a 
szerint kiadott 
támogatói okirat 
útján. 

Előleg 
folyósítható. 

Egyösszegű vagy 
részletben történő 
kifizetéssel. 

Támogatási 
szerződés 
vagy 
támogatói 
okirat szerint. 

Ávr. 84. §  
(2) bekezdése 
alapján. 

- - - 

18. 379084 
  

20/1/21 
Nemzetközi 
tagdíjak 

Az előirányzat célja a turizmussal és 
vendéglátással kapcsolatos állami 
feladatokra vonatkozó nemzetközi tagdíjak, 
továbbá az MTÜ Zrt. a Kiállítások 
Nemzetközi Irodájában ellátott feladataihoz 
kapcsolódó nemzetközi tagdíjak 
fedezetének biztosítása. Az előirányzat 
terhére visszterhes kifizetés is teljesíthető. 
Az előirányzat forrást biztosít  
a felhasználással kapcsolatos kincstári díjak 
és a 2019. évi pénzügyi tranzakciós illetékek 
fedezetére is. 

Nemzetközi tagdíjra 
jogosult vagy annak 
fizetésére kötelezett 
nemzetközi 
érdekképviseleti 
szervezetek, vagy 
érdekképviseleti 
tagdíj fizetésére 
kötelezett magyar 
szervezetek, 
gazdasági társaságok, 
központi 
költségvetési szerv, 
Magyar Államkincstár. 

- - Egyösszegű vagy 
részletekben 
történő közvetlen 
kifizetéssel. 

- - - - - 

19. 379273 
  

20/1/23 Aktív- és 
Ökoturisztikai 
Fejlesztési Központ 
Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű 
Társaság  

Az előirányzat fedezetet nyújt az Aktív- és 
Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság működtetése 
és szakmai feladatainak ellátása kapcsán 
felmerülő kiadások finanszírozására az 
aktív- és ökoturizmussal összefüggő 
tevékenységek fejlesztéséhez szükséges 
intézkedésekről szóló 1144/2019. (III. 18.) 
Korm. határozatban foglaltak szerint. 
A költségvetési támogatás a támogatási 
igény benyújtásakor már megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységekre is nyújtható. 
Az előirányzat forrást biztosít  
a felhasználással kapcsolatos kincstári díjak 
és a 2019. évi pénzügyi tranzakciós illetékek 
fedezetére is. 

Aktív- és 
Ökoturisztikai 
Fejlesztési Központ 
Nonprofit Kft., 
Magyar Államkincstár.  

Jogszabály,  
az Ávr. 101/A. §-a 
szerint kiadott 
támogatói okirat, 
egyedi 
támogatói 
döntésben 
foglaltak szerint 
kiadott/kötött 
támogatói okirat 
vagy támogatási 
szerződés útján. 

Előleg 
folyósítható. 

Egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 
történő kifizetéssel. 

Támogatási 
szerződés 
vagy 
támogatói 
okirat szerint. 

Ávr. 84. §  
(2) bekezdése 
alapján. 

  
- 
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Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
  

   
    

 

20. 380140   20/1/24 Kiemelt 
társadalmi 
kapcsolatok 

Az előirányzat tartalmazza a nemzetközi és 
hazai szintéren történő kormányzati 
kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok, valamint  
az állampolgárok életét kiemelten érintő 
kormányzati döntésekkel kapcsolatos 
feladatok ellátásának forrását.  
Az előirányzat terhére visszterhes kifizetés is 
teljesíthető.  Az előirányzat forrást biztosít  
a felhasználással kapcsolatos kincstári díjak 
és a 2019. évi pénzügyi tranzakciós illetékek 
fedezetére is. 

Központi 
költségvetési szerv, 
gazdasági társaság, 
Magyar Államkincstár. 

- - Egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 
történő kifizetéssel, 
előirányzat-
átcsoportosítással. 

- - - - - 

21. 380151   20/1/25 Digitális 
Kormányzati 
Ügynökség Zrt. 
működtetése 

Az előirányzat finanszírozza a Digitális 
Kormányzati Ügynökségnek a Nemzeti 
Hírközlési és Informatikai Tanácsról, 
valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság és  
a kormányzati informatikai beszerzések 
központosított közbeszerzési rendszeréről 
szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendeletben 
foglaltak szerint közfeladatként ellátott,  
a kormányzati informatikai beszerzések 
központosításával és az egyes informatikai 
beruházások szükségességéről szóló döntés 
központosításával kapcsolatos állami 
feladatait, így különösen 
a) az egyes kormányzati informatikai 
beruházások és beszerzések döntés 
előkészítését,  
b) az egyes kormányzati informatikai 
beruházások és beszerzések 
engedélyezését,  
c) az egyes kormányzati informatikai 
beszerzések központosított megvalósítását.  
Az előirányzat fedezetet nyújt a Digitális 
Kormányzati Ügynökség működtetése 
kapcsán felmerülő kiadásokra is. 
A költségvetési támogatás a támogatási 
igény benyújtásakor már megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységekre is nyújtható. 
Az előirányzat forrást biztosít  
a felhasználással kapcsolatos kincstári díjak 
és a 2019. évi pénzügyi tranzakciós illetékek 
fedezetére is. 

Digitális Kormányzati 
Ügynökség Zrt., 
Magyar Államkincstár. 

Kormány-
határozat vagy 
az Ávr. 101/A. §-a 
szerint kiadott 
támogatói okirat, 
kérelemre hozott 
egyedi 
támogatói 
döntésben 
foglaltak szerint 
kiadott/kötött 
támogatói okirat 
vagy támogatási 
szerződés útján. 

Előleg 
folyósítható. 

Egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 
történő kifizetéssel. 

Támogatási 
szerződés 
vagy 
támogatói 
okirat szerint. 

Ávr. 84. §  
(2) bekezdése 
alapján. 

   

22. 384140   20/1/26 Magyar 
Turisztikai 
Ügynökség Zrt. 
szakmai 
feladatainak 
ellátása 

Az előirányzat fedezetet nyújt  
1) az MTÜ Zrt. működtetése és szakmai 
feladatainak ellátása kapcsán felmerülő 
kiadások finanszírozására, továbbá a 
turisztikai tárhelyszolgáltató rendszer 
kiépítésére; 

Magyar Turisztikai 
Ügynökség Zrt., helyi 
önkormányzat és az 
általa fenntartott 
költségvetési szerv, 
MK Igazgatás, Magyar 
Államkincstár. 

Jogszabály, 
pályázati 
rendszeren kívül 
kérelemre hozott 
egyedi 
támogatói 
döntésben 

Előleg 
folyósítható. 

Egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 
történő kifizetéssel, 
előirányzat-
átcsoportosítással. 

Támogatási 
szerződés 
vagy 
támogatói 
okirat szerint. 

Ávr. 84. §  
(2) bekezdése 
alapján. 

 Igen  
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Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
  

   
    

 

2) a Harkányi Gyógy- és Strandfürdő 
fejlesztéséhez szükséges egyes 
intézkedésekről szóló 1837/2018. (XII. 27.) 
Korm. határozat szerinti feladatokra; 
3) továbbá az előirányzat felhasználásával 
kapcsolatos kincstári díjak és a 2019. évi 
pénzügyi tranzakciós illetékekre. 
A költségvetési támogatás a támogatási 
igény benyújtásakor már megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységekre is nyújtható. 

 foglaltak szerint 
kiadott/kötött 
támogatói okirat 
vagy támogatási 
szerződés, 
továbbá 
kormány-
határozat vagy 
az Ávr. 101/A. §-a 
szerint kiadott 
támogatói okirat 
útján. 

23. 
 

21 Központi kezelésű 
előirányzatok 

          

24. 
  

21/2 A Magyar Turisztikai 
Ügynökség Zrt. 
tulajdonosi 
joggyakorlásával 
kapcsolatos bevételek és 
kiadások 

          

25. 377062 
  

21/2/1 A Magyar 
Turisztikai 
Ügynökség Zrt. 
tulajdonosi 
joggyakorlása alá 
tartozó 
társaságok 
támogatása 

Az előirányzat célja az MTÜ Zrt. tulajdonosi 
joggyakorlása alá tartozó gazdasági 
társaságok működésének, tevékenységének 
fenntartásához, valamint a társaságok 
vagyonkelésében lévő állami ingatlanok 
állagmegóvása céljából szükséges 
tulajdonosi finanszírozás megvalósítása. 

Az MTÜ Zrt. 
tulajdonosi 
joggyakorlása alá 
tartozó társaságok. 

Az 
államháztartásról 
szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 
szerinti, az állami 
vagyon 
felügyeletéért 
felelős miniszter 
jóváhagyása 
esetén  
a támogatási 
szerződésben 
vagy támogatói 
okiratban 
foglaltaknak 
megfelelően. 

Előleg 
folyósítható. 

Részletekben vagy 
egy összegben, 
idő- vagy 
teljesítésarányosan. 

Támogatási 
szerződés 
vagy 
támogatói 
okirat szerint. 

Ávr. 84. §  
(2) bekezdése 
alapján. 

MTÜ Zrt. - - 

26.   21/3 A Digitális 
Kormányzati Ügynökség 
Zrt. tulajdonosi 
joggyakorlásával 
kapcsolatos bevételek és 
kiadások 
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Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
  

   
    

 

27. 388940   21/3/1  
A Digitális 
Kormányzati 
Ügynökség Zrt. 
tulajdonosi 
joggyakorlása alá 
tartozó 
társaságok 
tőkeemelése, 
pótbefizetése 

Az előirányzat fedezetet biztosít 
a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. 
tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó 
gazdasági társaságok tőkeemelésének és 
pótbefizetéseinek finanszírozására. 

A Digitális 
Kormányzati 
Ügynökség Zrt. 
tulajdonosi 
joggyakorlása alá 
tartozó társaságok. 

– – Alapítói határozat 
útján, 
tőkeemelés, 
pótbefizetés 
jogcímen. 
 

Alapítói 
határozat 
szerint. 
 

- Digitális 
Kor-
mány-
zati 
Ügynök-
ség Zrt. 

- - 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        ” 
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Az emberi erőforrások minisztere 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelete
a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, 
az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek 
módosításáról

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés 
s) pontjában,
a 15. § tekintetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 35/A. § 
(4) bekezdésében,
a 17. § és a 18. § tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény 100. § (3) bekezdés i) és w) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.  § 
(1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E  rendelet hatálya – a  (2)  bekezdésben foglalt kivétellel – a  közművelődési intézményben, közösségi színtérben, 
az állami vagy önkormányzati fenntartású muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban, valamint 
az integrált kulturális intézményekben (a továbbiakban együtt: kulturális intézmény) foglalkoztatottakra terjed ki.

 (2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a kulturális intézményben foglalkoztatott közalkalmazottakra, valamint honvédelmi 
alkalmazottakra.

2. §  E rendelet alkalmazásában
 1. felsőfokú szakképesítés: felsőoktatási szakképzésben szerzett, felsőfokú végzettséget nem tanúsító végzettség 

és szakképzettség;
 2. felsőfokú végzettség: alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan mesterképzésben vagy doktori képzésben 

szerzett végzettség, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti főiskolai szintű vagy egyetemi 
szintű végzettség és szakképzettség;

 3. integrált kulturális intézmény: a  muzeális intézményekkel, a  nyilvános könyvtári ellátás biztosításával, illetve 
a  közművelődési alapszolgáltatások hozzáférhetőségének biztosításával összefüggő feladatokat közös 
szervezetben ellátó, a települési önkormányzat által fenntartott kulturális intézmény;

 4. intézménytípus: a  kulturális intézménynek közművelődési intézmények és közösségi színterek esetében 
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 
(a  továbbiakban: Kultv.) 77.  § (5)  bekezdésében és 78/H.  § (1)  bekezdésében, muzeális intézmények 
esetében a Kultv. 37/A. § (7) bekezdésében, nyilvános könyvtárak esetében a Kultv. 54. § (3) bekezdésében, 
közlevéltárak esetében a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi 
LXVI. törvény 14. § (1) bekezdésében meghatározott típusai;

 5. középfokú végzettség: a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti középfokú végzettség;
 6. kulturális munkakör: a kulturális szakmai és kulturális működéstámogató munkakörök együttes elnevezése;
 7. kulturális működéstámogató munkakör: a  kulturális intézmény gazdasági, műszaki, informatikai, 

biztonságtechnikai, szervezetigazgatási, jogi, humánerőforrás-gazdálkodási működtetéséért és 
üzemeltetéséért felelős, valamint alaptevékenységének ellátását támogató munkakör;

 8. kulturális szakfeladat: a kulturális intézmény alaptevékenysége ellátására irányuló feladat;
 9. kulturális szakmai munkakör: kulturális intézmények alapfeladatainak ellátását szolgáló kulturális munkakör, 

ideértve a kulturális intézmény vezetésére irányuló munkakört is;
10. kutatónap: a  tudományos szakfeladat ellátására biztosított olyan munkanap, amely során a  foglalkoztatott 

jogosult a munkavégzési hely szabad megválasztására;
11. mesterfokozatú szakképzettség: a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti egyetemi szintű végzettség és 

szakképzettség vagy mesterfokozat és szakképzettség, továbbá az ezekkel egyenértékű szakképzettség;
12. szakirányú középfokú szakképzettség: az  államilag elismert szakképzésben szerzett, a  kulturális intézmény 

alaptevékenységének vagy az ellátott munkakörnek megfelelő középfokú szakképzettség;
13. szakirányú felsőfokú szakképzettség: a  kulturális intézmény alaptevékenységének vagy az  ellátott 

munkakörnek megfelelő felsőfokú végzettség;
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14. szakirányú mesterfokozatú szakképzettség: a  kulturális intézmény alaptevékenységének vagy az  ellátott 
munkakörnek megfelelő mesterfokozatú szakképzettség;

15. szakmai gyakorlat: a  kulturális intézmény alaptevékenységéhez igazodó vagy az  ellátandó kulturális 
szakfeladatnak megfelelő munkakörben eltöltött idő;

16. tudományos munkakör: olyan, meghatározott felsőfokú végzettséghez kötött kulturális szakmai munkakör, 
amelynek betöltője munkakörében tudományos szakfeladat ellátásával is megbízható;

17. tudományos szakfeladat: tudományos kutatási, feldolgozási és publikációs tevékenység végzésére irányuló 
kulturális szakfeladat;

18. vezetői gyakorlat: intézményvezetői vagy szervezeti egység vezetői munkakörben eltöltött idő.

2. Az intézményvezető munkaköre betöltésének feltételei és a munkakör betöltésére irányuló 
pályázati eljárás rendje

3. § (1) A  kulturális intézmény vezetője, valamint a  Magyar Nemzeti Levéltár megyei tagintézményének igazgatója 
(a  továbbiakban együtt: intézményvezető) munkaköre betöltésének – a  (2) és (3)  bekezdésben foglalt 
eltéréssel – feltétele a  kulturális intézmény intézménytípusának megfelelően, az  1.  mellékletben meghatározott 
követelményeknek való megfelelés.

 (2) Az  integrált kulturális intézmény intézményvezetőjének az  integrált kulturális intézmény legalább egyik 
intézménytípusa kapcsán az intézményvezetőre meghatározott, (1) bekezdés szerinti feltételeknek kell megfelelnie.

 (3) Más kulturális intézménnyel összevont levéltár esetében a  (2)  bekezdésben az  integrált kulturális intézmény 
intézményvezetőjére vonatkozó rendelkezést kell megfelelően alkalmazni.

4. § (1) Az  állami vagy önkormányzati fenntartású kulturális intézményben a  vezető állású munkavállaló esetében 
a  munkakör betöltésének feltétele államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés 
(a  továbbiakban: képzés) igazolt elvégzése. Ennek hiányában a  vezető állású munkavállalói munkakör betöltését 
követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör 
gyakorlójának. Aki a  képzést határidőben nem végzi el, és a  képzés elvégzését igazoló okiratot nem mutatja be, 
a munkakörben nem foglalkoztatható tovább.

 (2) Mentesül a  képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, 
vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja.

5. § (1) Az intézményvezetői munkakör betöltésére kiírt pályázati felhívásban meg kell jelölni
a) a betöltendő munkakör megnevezését és a munkakörbe tartozó lényeges feladatokat,
b) a munkakör betöltésének feltételeit,
c) a javadalmazásra, illetve annak megállapításának módjára vonatkozó információkat,
d) a munkaviszony kezdő és befejező időpontját,
e) a munkaviszony befejező időpontját követően – ha a  munkáltatói jogkör gyakorlója ezt a  lehetőséget 

a  pályázó számára biztosítja – a  kulturális munkakörben határozatlan időre történő továbbfoglalkoztatás 
lehetőségét és annak feltételeit,

f ) a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét.
 (2) A  pályázati felhívást közzé kell tenni a  kulturális intézmény, valamint fenntartójának honlapján. A  közzététel 

napjának a fenntartó vagy ennek hiányában a kulturális intézmény honlapján való megjelenést kell tekinteni.
 (3) A  pályázat benyújtásának a  határideje a  pályázati felhívás közzétételétől számított harminc napnál rövidebb nem 

lehet.
 (4) A  pályázatnak tartalmaznia kell a  pályázó szakmai önéletrajzát, részletes szakmai és vezetési programját, továbbá 

a pályázati felhívásban megfogalmazott feltételek teljesítésének hitelt érdemlő igazolását.
 (5) A  pályázat lebonyolítására vonatkozó teljes dokumentációt – a  benyújtott pályázatokkal együtt – egységes 

ügyiratként kell kezelni.
 (6) A  pályázati eljárásban a  munkáltatói jogkör gyakorlójának biztosítania kell, hogy a  pályázat iránt érdeklődők 

a pályázat elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, és a kulturális intézményt megismerhessék.
 (7) Az (1) bekezdés szerinti pályázat legfeljebb 5 év határozott időtartamra írható ki.
 (8) A  pályázatot legkésőbb az  intézményvezetői munkakört betöltő munkavállaló intézményvezetői munkakörben 

történő foglalkoztatásának vagy munkaviszonyának megszűnése előtt 90 nappal ki kell írni. Amennyiben a pályázat 
eredménytelenül zárul, a pályázat megismételt kiírásáról 90 napon belül gondoskodni kell.
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 (9) Ha az  intézményvezető munkaviszonyának megszűnését vagy az  intézményvezetői munkakörben történő 
foglalkoztatása megszűnését követő napon az  intézményvezetői munkakör nem kerül betöltésre, a  munkáltatói 
jogkör gyakorlója az  1.  mellékletben meghatározott követelményeknek megfelelő foglalkoztatottját legfeljebb 
120 nap időtartamra pályázat lefolytatása nélkül is megbízhatja az intézményvezetői feladatok ellátásával.

6. § (1) Az  érvényes pályázatot benyújtó pályázót a  pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a  munkáltatói 
jogkör gyakorlója által létrehozott, – a  kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező 
tagokból álló – bizottság hallgatja meg. A bizottság tagjai között helyet kell kapnia
a) ha a kulturális intézményben működik üzemi tanács, annak egy képviselőjének,
b) a kulturális intézmény fenntartója legalább egy képviselőjének, továbbá
c) a kulturális intézmény alaptevékenységének megfelelő

ca) országos szakmai szervezet egy képviselőjének vagy
cb) a kulturális szakértői nyilvántartásban szereplő kulturális szakértőnek és
cc) a  kulturális intézményben képviselettel bíró reprezentatív szakszervezet – ha van ilyen – egy 

képviselőjének.
 (2) A  munkáltatói jogkör gyakorlója a  pályázatokról a  bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve, a  pályázati 

határidő lejártát követő hatvan napon belül, vagy ha e jogot testület gyakorolja, a következő ülésén dönt.

3. A kulturális intézményben történő foglalkoztatás feltételei

7. § (1) Az  intézményvezető főigazgatói, igazgatói vagy ügyvezetői, az  intézményvezető helyettese főigazgató-
helyettesi, igazgatói, igazgató-helyettesi vagy ügyvezető-helyettesi, a  gazdasági vezető gazdasági főigazgató-
helyettesi, gazdasági igazgatói, gazdasági igazgató-helyettesi vagy gazdasági vezetői munkakört tölthet be. 
Az intézményvezető és helyettese a munka törvénykönyve szerinti vezető állású munkavállalónak minősül.

 (2) Az  intézményvezető helyettesének megbízásához és felmentéséhez szükséges a  fenntartó vagy a  tulajdonosi 
joggyakorló egyetértése.

 (3) A gazdasági vezető kivételével az intézményvezető helyettese munkakörének betöltéséhez szükséges képesítési és 
egyéb feltételek megegyeznek az intézményvezetőre meghatározott feltételekkel.

 (4) Nem költségvetési szervként működő kulturális intézmény gazdasági vezetőjének mesterfokozatú vagy azzal 
egyenértékű közgazdasági végzettséggel, továbbá végzettségének megfelelő jogviszonyban legalább 5 év szakmai 
gyakorlattal vagy legalább 3 év vezetői gyakorlattal kell rendelkeznie.

8. § (1) A  kulturális intézmény szervezeti egységének vezetésére, valamint – szervezeti egység vezetése nélkül – több 
munkavállaló feladatának koordinálására irányuló többletfeladatot az a kulturális munkakörben foglalkoztatott látja 
el, akit ezzel a munkáltatói jogkör gyakorlója – a foglalkoztatott munkaszerződésének módosításával egyidejűleg – 
határozott időre megbíz.

 (2) Kulturális szakmai feladatot ellátó szervezeti egység vezetése esetén az  (1)  bekezdés szerinti foglalkoztatottnak 
rendelkeznie kell a szervezeti egység tevékenységének megfelelő szakirányú felsőfokú végzettséggel.

 (3) Integrált kulturális intézményben vagy más kulturális intézménnyel összevont levéltár esetében a  muzeális, 
a  nyilvános könyvtári, közművelődési vagy levéltári feladatokat ellátó szervezeti egység vezetését az  ellátott 
feladat tekintetében szakirányú felsőfokú végzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és szakirányú középfokú 
szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és szakirányú felsőfokú szakképesítéssel rendelkező foglalkoztatott 
láthatja el.

 (4) A  szervezeti egység vezetésével megbízott foglalkoztatott munkakörének megnevezése a  megbízatás 
időtartamában kiegészül a szervezeti egység típusának megfelelően a csoportvezető, osztályvezető, főosztályvezető 
vagy igazgató megnevezéssel.

9. § (1) A  kulturális szakmai munkaköröket és a  betöltésükhöz szükséges képesítési és egyéb feltételeket – a  7.  § 
(1) bekezdése szerinti vezető állású munkavállalók kivételével – a 2. melléklet határozza meg.

 (2) Kulturális szakmai munkakör ellátásával csak az  bízható meg, aki a  munkaköre ellátásához szükséges magyar 
nyelvtudással rendelkezik.

 (3) Levéltárban kulturális szakmai munkakörben csak magyar állampolgár foglalkoztatható. E  feltétel alól a kultúráért 
felelős miniszter a munkáltatói jogkör gyakorlója kérelmére egyedi mentesítést adhat.
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 (4) Vagyonvédelmi-biztonsági tevékenység ellátására irányuló kulturális működéstámogató munkakörben csak 
magyar állampolgárságú vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve 
bevándorolt vagy letelepedett személy foglalkoztatható.

10. § (1) A  kulturális munkakör betöltésének feltétele, hogy a  munkaviszony létesítéséhez, valamint a  munkakör 
betöltéséhez előírt képesítési és egyéb feltételek teljesítését a  munkaviszony megkezdéséig a  jelentkező hitelt 
érdemlően igazolja, az  erről szóló iratokat vagy azok másolatát azok igazolása céljából a  munkáltatói jogkör 
gyakorlója részére a munkaügyi irataival történő együttes megőrzésre átadja.

 (2) A  Közös Európai Referenciakeret (a  továbbiakban: KER) szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret igazolása 
történhet különösen államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű 
okirat vagy a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával.

11. § (1) A  kulturális munkakörben foglalkoztatott – ha a  2.  melléklet a  munkaköréhez kapcsolódóan ezt lehetővé teszi – 
tudományos szakfeladat ellátásával megbízható.

 (2) Tudományos szakfeladatát a  foglalkoztatott egyéni tudományos munkaterv (a  továbbiakban: munkaterv) 
alapján végzi. A  munkatervet a  tudományos kutatás szabadságának biztosítása mellett, de a  kulturális intézmény 
alaptevékenységéhez igazodóan a foglalkoztatott évente elkészíti, és jóváhagyásra benyújtja a munkáltatói jogkör 
gyakorlójának.

 (3) A tudományos szakfeladatot ellátó foglalkoztatott – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – legalább kéthetente egy, 
legfeljebb hetente egy kutatónap igénybevételére jogosult a  munkaterv alapján a  munkáltatói jogkör gyakorlója 
által jóváhagyott rendben.

 (4) A  tudományos szakfeladatot ellátó foglalkoztatott a  számára biztosított kutatónapok felhasználásáról egyéni 
tudományos munkabeszámoló (a  továbbiakban: munkabeszámoló) keretében évente beszámolni köteles. 
Amennyiben a munkabeszámoló alapján nem igazolható a kutatónapok munkaterv szerinti felhasználása vagy azok 
eredményessége, a  következő évben a  tudományos szakfeladatot ellátó foglalkoztatott nem jogosult kutatónap 
igénybevételére.

 (5) A kutatónap biztosításának, valamint a munkaterv és a munkabeszámoló benyújtásának és elfogadásának rendjét 
a munkáltatói jogkör gyakorlója saját hatáskörben állapítja meg.

4. Záró rendelkezések

12. §  Ez a rendelet 2020. november 1. napján lép hatályba.

13. § (1) E  rendelet hatálybalépését követő 90 napon belül a  kulturális intézményben foglalkoztatottak munkakörét 
az e rendelet szerinti munkaköröknek megfelelően meg kell állapítani.

 (2) Az  a  foglalkoztatott, akinek a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról 
a  művészeti, a  közművelődési és a  közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával 
összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet szerinti munkakörét a 2. melléklet 
azonos elnevezéssel tartalmazza, a  kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának 
átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény szerinti 
jogviszony átalakulást követően a munkakörében foglalkoztatandó tovább abban az esetben is, ha a 2. mellékletben 
meghatározott feltételeknek nem felel meg.

14. §  Ez  a  rendelet a  szakmák új szabályozásának elfogadását megelőző arányossági tesztről szóló, 2018. június 28-i  
(EU) 2018/958 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

15. §  A  Levéltári Kollégiumról és a  levéltári szakfelügyeletről szóló 7/2002. (II. 27.) NKÖM rendelet 7.  § (3)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A különleges ismereteket igénylő szakmai tevékenységek – így különösen az állományvédelem, informatika – 
ellenőrzésébe a  vezető szakfelügyelő szükség esetén különleges szakmai ismeretekkel rendelkező személyt is 
bevonhat.”

16. §  A  muzeális intézményekben foglalkoztatottak szakmai munkaköreinek betöltéséhez szükséges képesítési 
feltételekről szóló 11/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a kulturális tevékenységet végző közalkalmazottakról szóló 475/2020. (X. 30.) 
Korm. rendelet hatálya alá tartozó közalkalmazottakra, valamint a  kulturális intézményben foglalkoztatottak 
munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az  intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, 
valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet hatálya alá tartozó 
munkavállalókra.”

17. §  A  kulturális szakemberek továbbképzéséről szóló 32/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet (a  továbbiakban: R.) 1.  §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.  § Az  e  rendeletben foglaltakat kell alkalmazni a  muzeális intézményekről, a  nyilvános könyvtári ellátásról és 
a  közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a  továbbiakban: Kultv.) hatálya alá tartozó országos múzeum, 
országos szakmúzeum, megyei hatókörű városi múzeum, területi múzeum, nyilvános könyvtár, országos 
szakkönyvtár, megyei hatókörű városi könyvtár, közművelődési intézmény és közösségi színtér, valamint 
a  köziratokról, a  közlevéltárakról és a  magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény hatálya alá 
tartozó közlevéltár (a  továbbiakban együtt: kulturális intézmény) közalkalmazotti jogviszony vagy munkaviszony 
alapján, szakmai munkakörben, legalább 6 órában foglalkoztatott közép- és felsőfokú végzettségű szakemberei 
(a továbbiakban: kulturális szakemberek) továbbképzésének tervezésére, lebonyolítására, finanszírozására.”

18. §  Hatályát veszti az R.
a) 5. § b) pontjában az „Országos Képzési Jegyzékben szereplő,” szövegrész és
b) 9. §-a.

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelethez

Intézménytípusok vezetőivel szemben támasztott speciális szakmai követelmények

A B C D E

1. intézménytípus elvárt végzettség elvárt idegennyelv- ismeret elvárt szakmai és vezetői gyakorlat elvárt tudományos tevékenység

2.
Nemzeti könyvtár, 
felsőoktatási könyvtár, 
országos szakkönyvtár

szakirányú mesterfokozatú 
végzettség és szakképzettség, 
vagy jogász vagy közgazdász 
szakképzettség

KER szerinti  
B2 szintet elérő 
idegennyelv-ismeret

végzettségének, 
szakképzettségének 
vagy az intézmény 
alaptevékenységének 
megfelelő jogviszonyban 
legalább ötéves szakmai 
gyakorlatot szerzett, valamint  
a megbízás időpontjában 
vezetői gyakorlattal is 
rendelkezik

végzettségének és szakképzettségének vagy 
az intézmény alaptevékenységének megfelelő, 
kiemelkedő szakmai vagy szakirányú 
tudományos tevékenységet végez, amelynek 
igazolása történhet kutatási, publikációs vagy 
oktatási munkák bemutatásával, továbbá 
projektben való részvétel igazolásával

3.
Megyei hatókörű városi 
könyvtár és szakkönyvtár

szakirányú felsőfokú 
végzettség és szakképzettség 

KER szerinti  
B2 szintet elérő 
idegennyelv-ismeret

végzettségének, 
szakképzettségének 
vagy az intézmény 
alaptevékenységének 
megfelelő jogviszonyban 
legalább ötéves szakmai 
gyakorlatot szerzett, valamint  
a megbízás időpontjában 
vezetői gyakorlattal is 
rendelkezik

végzettségének és szakképzettségének vagy 
az intézmény alaptevékenységének megfelelő, 
kiemelkedő szakmai vagy szakirányú 
tudományos tevékenységet végez, amelynek 
igazolása történhet kutatási, publikációs vagy 
oktatási munkák bemutatásával, továbbá 
projektben való részvétel igazolásával

4.
Települési könyvtár,  
5500 fő lélekszámot 
elérő település esetében

szakirányú felsőfokú 
végzettség és szakképzettség 

KER szerinti  
B2 szintet elérő 
idegennyelv-ismeret

végzettségének, 
szakképzettségének 
vagy az intézmény 
alaptevékenységének 
megfelelő jogviszonyban 
legalább ötéves szakmai 
gyakorlatot szerzett

–
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5.

Települési könyvtár, 
5500 fő lélekszámot meg 
nem haladó település 
esetében

szakirányú felsőfokú 
végzettség és szakképzettség 
vagy nem szakirányú 
felsőfokú végzettség és 
szakképzettség és szakirányú 
középfokú szakképzettség

–

végzettségének, 
szakképzettségének 
vagy az intézmény 
alaptevékenységének 
megfelelő jogviszonyban 
legalább hároméves szakmai 
gyakorlatot szerzett

–

6. Kép- és hangarchívum
szakirányú mesterfokozatú 
szakképzettség

KER szerinti  
B2 szintet elérő 
idegennyelv-ismeret

a végzettségének és 
szakképzettségének és 
egyben az intézmény 
alaptevékenységének 
megfelelő jogviszonyban 
legalább ötéves szakmai 
gyakorlatot szerzett

kiemelkedő szakmai vagy szakirányú 
tudományos tevékenységet végez

7. Múzeum

mesterfokozatú végzettség 
és szakirányú szakképzettség, 
jogász vagy közgazdász 
szakképzettség

KER szerinti  
B2 szintet elérő 
idegennyelv-ismeret

végzettségének és 
szakképzettségének 
vagy az intézmény 
alaptevékenységének 
megfelelő jogviszonyban 
legalább hároméves szakmai 
gyakorlatot szerzett, valamint a 
megbízás időpontjában vezetői 
gyakorlattal is rendelkezik

–

8.

Közérdekű muzeális 
gyűjtemény és 
közérdekű muzeális 
kiállítóhely

szakirányú felsőfokú 
végzettség és szakképzettség

–

végzettségének és 
szakképzettségének 
vagy az intézmény 
alaptevékenységének 
megfelelő jogviszonyban 
legalább egyéves szakmai 
gyakorlatot szerzett

–
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9.
Közművelődési 
intézmény

felsőfokú végzettség 
és közművelődési 
szakképzettség vagy 
nem szakirányú felsőfokú 
végzettség és felsőfokú 
szakirányú szakképesítés

–

végzettségének, 
szakképzettségének 
vagy szakvizsgájának és 
egyben az intézmény 
alaptevékenységének 
megfelelő feladatkörben  
legalább ötéves szakmai 
gyakorlatot szerzett

kiemelkedő szakmai vagy szakirányú 
tudományos tevékenységet végez

10.

Általános levéltár, állami 
szaklevéltár  
– a 11. pontban 
meghatározott  
kivétellel – 

mesterfokozatú szakirányú 
szakképzettség

KER szerinti  
B2 szintet elérő 
idegennyelv-ismeret

végzettségének és 
szakképzettségének 
vagy az intézmény 
alaptevékenységének 
megfelelő jogviszonyban 
legalább ötéves szakmai 
gyakorlatot szerzett, valamint  
a megbízás időpontjában 
vezetői gyakorlattal is 
rendelkezik

kiemelkedő szakmai vagy szakirányú 
tudományos tevékenységet végez

11.

Felsőoktatási levéltár, 
települési önkormányzati 
levéltár, köztestület, 
közalapítvány vagy 
jogszabályban 
meghatározott egyéb 
közfeladatot ellátó 
szerv levéltára, valamint 
állam által fenntartott 
tudományos, kulturális 
vagy egészségügyi 
szolgáltatást végző 
intézmény állami 
szaklevéltárként működő 
levéltára

mesterfokozatú szakirányú 
szakképzettség 

KER szerinti  
B2 szintet elérő 
idegennyelv-ismeret

végzettségének és 
szakképzettségének 
vagy az intézmény 
alaptevékenységének 
megfelelő jogviszonyban 
legalább hároméves szakmai 
gyakorlatot szerzett

kiemelkedő szakmai vagy szakirányú 
tudományos tevékenységet végez
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2. melléklet a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelethez

Kulturális szakmai munkakörök és a betöltésükhöz szükséges képesítési és egyéb feltételek

A B C D

1. Munkakör Végzettség követelmény Egyéb követelmény
Tudományos szakfeladatot 

elláthat

2. 1. Kép- és hangarchívumi szakmai munkakörök

3. főarchivátor mesterfokozatú szakképzettség 5 év szakmai gyakorlat igen

4. archivátor mesterfokozatú szakképzettség 2 év szakmai gyakorlat igen

5. segéd-archivátor szakirányú felsőfokú szakképzettség   nem

6. tudományos kutató mesterfokozatú szakképzettség   igen

7. nemzetközi referens felsőfokú végzettség
KER szerinti B2 szintet elérő 
idegennyelv-ismeret

nem

8. szaktájékoztató felsőfokú végzettség   nem

9. könyvtáros felsőfokú végzettség   igen

10. gyűjteményvezető
a gyűjtemény típusának megfelelő szakirányú 
mesterfokozatú szakképzettség

  igen

11. technikai főmunkatárs szakirányú mesterfokozatú szakképzettség   nem

12. technikai munkatárs szakirányú felsőfokú szakképzettség   nem

13. mozgókép restaurátor szakirányú felsőfokú szakképzettség   igen

14. főraktáros középfokú végzettség   nem

15. raktáros középfokú végzettség   nem

16. kiadvány főszerkesztő szakirányú mesterfokozatú szakképzettség   nem

17. kiadvány szerkesztő szakirányú felsőfokú szakképzettség   nem

18. filmmúzeum moziüzemvezető szakirányú felsőfokú szakképzettség   nem

19. mozgóképforgalmazó szakreferens középfokú végzettség   nem

20. 2. Könyvtári szakmai munkakörök

21. főkönyvtáros szakirányú mesterfokozatú szakképzettség 3 év szakmai gyakorlat igen

22. tudományos kutató szakirányú mesterfokozatú szakképzettség   igen

23. könyvtáros, informatikus könyvtáros szakirányú felsőfokú végzettség   igen

24. bibliográfus, feldolgozó szakirányú felsőfokú végzettség   igen

25. gyermekkönyvtáros felsőfokú végzettség   nem
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26. gyűjteményszervező könyvtáros szakirányú felsőfokú végzettség   igen

27. helyismereti könyvtáros szakirányú felsőfokú végzettség   igen

28. olvasószolgálati könyvtáros szakirányú felsőfokú végzettség   nem

29. tájékoztató, szaktájékoztató könyvtáros felsőfokú végzettség   igen

30. zenei könyvtáros felsőfokú végzettség   igen

31. rendszerkönyvtáros felsőfokú végzettség   nem

32. kutatástámogató könyvtáros szakirányú felsőfokú végzettség   igen

33. régi könyves könyvtáros szakirányú felsőfokú végzettség   igen

34. kézirattáros felsőfokú végzettség   igen

35. könyvtárostanár, könyvtárpedagógiai tanár szakirányú felsőfokú végzettség   nem

36. segédkönyvtáros szakirányú középfokú szakképzettség   nem

37. könyvtáros asszisztens középfokú végzettség   nem

38. könyvtári restaurátor szakirányú középfokú szakképzettség   igen

39. könyvtári könyvkötő középfokú végzettség   nem

40. könyvtárkezelő középfokú végzettség   nem

41. raktáros –   nem

42. adatrögzítő középfokú végzettség   nem

43. minőségügyi referens felsőfokú végzettség   nem

44. nemzetközi referens felsőfokú végzettség   nem

45.
kommunikációs és közönségkapcsolati 
referens

felsőfokú végzettség   nem

46. digitális tartalomfejlesztő felsőfokú végzettség   nem

47. 3. Közművelődési szakmai munkakörök

48. vezető közművelődési szakember szakirányú mesterfokozatú szakképzettség

3 év, közművelődési 
szakember munkakörben 
szerzett szakmai gyakorlat, 
továbbá a munkakörre 
vonatkozó, akkreditált szakmai 
továbbképzésben legalább 
két 60 órás vagy egy 120 órás 
továbbképzési tanfolyam 
teljesítése

igen

49. közművelődési szakember szakirányú felsőfokú szakképzettség   igen
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50. közművelődési munkatárs középfokú végzettség   nem

51. felnőttképzési szakember szakirányú felsőfokú szakképzettség   nem

52. tudományos kutató szakirányú mesterfokozatú szakképzettség   igen

53. médiaszerkesztő szakirányú felsőfokú szakképzettség   nem

54. információs- és közönségszolgálati munkatárs szakirányú felsőfokú szakképzettség   nem

55. művészeti vezető középfokú végzettség   nem

56. népijáték- és kismesterségek oktató szakirányú középfokú szakképzettség   nem

57. ifjúságsegítő szakirányú középfokú szakképzettség   nem

58. rendezvényszervező középfokú végzettség   nem

59. kiállításrendező szakirányú felsőfokú szakképzettség   nem

60. kreatív ipari szakember szakirányú felsőfokú szakképzettség nem

61. kulturális turisztikai menedzser szakirányú felsőfokú szakképzettség nem

62. településfejlesztési szakember szakirányú felsőfokú szakképzettség nem

63. 4. Levéltári szakmai munkakörök

64. főlevéltáros szakirányú mesterfokozatú szakképzettség  5 év szakmai gyakorlat igen

65. levéltáros szakirányú mesterfokozatú szakképzettség  2 év szakmai gyakorlat igen

66. segédlevéltáros szakirányú felsőfokú végzettség   nem

67. levéltáros asszisztens szakirányú középfokú szakképzettség   nem

68. levéltári kezelő középfokú végzettség   nem

69. levéltári főrestaurátor szakirányú mesterfokozatú szakképzettség   igen

70. levéltári restaurátor szakirányú mesterfokozatú szakképzettség   igen

71. levéltári segédrestaurátor felsőfokú végzettség   nem

72. levéltári restaurátor asszisztens szakirányú mesterfokozatú szakképzettség   nem

73. levéltári könyvkötő szakirányú középfokú szakképzettség   nem

74. levéltári reprográfus középfokú végzettség   nem

75. levéltári főkönyvtáros szakirányú mesterfokozatú szakképzettség 5 év szakmai gyakorlat igen

76. levéltári könyvtáros szakirányú mesterfokozatú szakképzettség 2 év szakmai gyakorlat igen

77. levéltári segédkönyvtáros szakirányú felsőfokú végzettség   nem

78. levéltári könyvtáros asszisztens szakirányú középfokú szakképzettség   nem

79. levéltári könyvtárkezelő középfokú végzettség   nem

80. vezető levéltárpedagógus szakirányú mesterfokozatú szakképzettség 3 év szakmai gyakorlat igen

81. levéltárpedagógus szakirányú felsőfokú végzettség   igen
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82.
levéltári közművelődési szakember vagy 
levéltári kulturális menedzser

szakirányú felsőfokú végzettség   nem

83. levéltár-informatikus szakirányú felsőfokú végzettség nem

84. tudományos kutató szakirányú mesterfokozatú szakképzettség igen

85. 5. Muzeális intézményi szakmai munkakörök

86.
főmuzeológus (vagy vezető muzeológus vagy 
főkurátor)

az alkalmazás szerinti múzeumi szakágnak megfelelő 
szakirányú mesterfokozatú szakképzettség                                                                                                

5 év szakmai gyakorlat, 
valamint a munkakörre 
vonatkozó akkreditált szakmai 
továbbképzésben legalább 
két 60 órás vagy egy 120 órás 
továbbképzési tanfolyam 
teljesítése

igen

87. muzeológus (vagy kurátor)
az alkalmazás szerinti múzeumi szakágnak megfelelő 
szakirányú mesterfokozatú szakképzettség                                                                                                

2 év szakmai gyakorlat igen

88. segédmuzeológus (vagy segédkurátor)
az alkalmazás szerinti múzeumi szakágnak megfelelő 
szakirányú felsőfokú szakképzettség                                                                                                

  nem

89. muzeológus asszisztens felsőfokú végzettség nem

90. gyűjteménykezelő (vagy raktárkezelő)
középfokú végzettség, továbbá szakirányú középfokú 
szakképzettség

nem

91.
műtárgykölcsönzési szakember (vagy 
múzeumi regisztrátor)

felsőfokú végzettség                                                                                                
tárgyalásszintű 
idegennyelv-ismeret

nem

92. főrestaurátor
mesterfokozatú restaurátorművész szakképzettség vagy 
műszaki, illetve természettudományi képzési területen 
szerzett szakirányú mesterfokozatú szakképzettség

5 év szakmai gyakorlat, 
valamint a munkakörre 
vonatkozó akkreditált szakmai 
továbbképzésben legalább 
két 60 órás vagy egy 120 órás 
továbbképzési tanfolyam 
teljesítése

igen

93. restaurátor
mesterfokozatú restaurátorművész szakképzettség vagy 
műszaki, illetve természettudományi képzési területen 
szerzett mesterfokozatú szakképzettség

2 év szakmai gyakorlat igen
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94. segédrestaurátor
mesterfokozatú restaurátorművész szakképzettség vagy 
műszaki, illetve természettudományi képzési területen 
szerzett mesterfokozatú szakképzettség

  nem

95. múzeumi főpreparátor
mesterfokozatú restaurátorművész szakképzettség vagy 
műszaki, illetve természettudományi képzési területen 
szerzett mesterfokozatú szakképzettség

5 év szakmai gyakorlat, 
valamint a munkakörre 
vonatkozó akkreditált szakmai 
továbbképzésben legalább 
két 60 órás vagy egy 120 órás 
továbbképzési tanfolyam 
teljesítése

igen

96. múzeumi preparátor
mesterfokozatú restaurátorművész szakképzettség vagy 
műszaki, illetve természettudományi képzési területen 
szerzett mesterfokozatú szakképzettség

2 év szakmai gyakorlat igen

97. múzeumi segédpreparátor

mesterfokozatú restaurátorművész szakképzettség vagy 
műszaki, illetve természettudományi képzési területen 
szerzett mesterfokozatú szakképzettség vagy felsőfokú 
végzettség és múzeumi preparátor szakképesítés

  nem

98.
múzeumi műtárgyvédelmi munkatárs I. 
– restaurátortechnikus  

középfokú végzettség és restaurátortechnikus 
szakképesítés

  nem

99.
múzeumi műtárgyvédelmi munkatárs II.  
– műtárgyvédelmi asszisztens

középfokú végzettség és műtárgyvédelmi asszisztens 
szakképesítés

  nem

100.
múzeumi műtárgyvédelmi munkatárs III.  
– preparátor asszisztens

középfokú végzettség és múzeumi preparátor 
szakképesítés

  nem

101.
múzeumi műtárgyvédelmi munkatárs IV.   
– múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő

középfokú végzettség és múzeumi gyűjtemény- és 
raktárkezelő szakképesítés vagy 
felsőfokú végzettség és szakirányú szakképzettség

  nem

102. állományvédelmi felelős

múzeumi főrestaurátor, restaurátor, segédrestaurátor 
munkakörök követelményei szerint vagy         
múzeumi főpreparátor, preparátor, segédpreparátor 
munkakörök követelményei szerint vagy 
múzeumi műtárgyvédelmi munkatárs I–IV. munkakörök 
követelményei szerint                 

műtárgyvédelmi ismereteket 
tartalmazó, akkreditált szakmai 
továbbképzésben legalább  
60 órás továbbképzési 
tanfolyam teljesítése

nem

103. múzeumi főkönyvtáros szakirányú mesterfokozatú szakképzettség 5 év szakmai gyakorlat igen

104. múzeumi könyvtáros szakirányú mesterfokozatú szakképzettség 2 év szakmai gyakorlat igen
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105. múzeumi segédkönyvtáros szakirányú felsőfokú végzettség   nem

106. múzeumi könyvtáros asszisztens szakirányú középfokú szakképzettség   nem

107. múzeumi könyvtár- vagy adattárkezelő középfokú végzettség   nem

108. múzeumi főadattáros szakirányú mesterfokozatú szakképzettség   igen

109. múzeumi adattáros szakirányú felsőfokú szakképzettség   igen

110.
vezető múzeumpedagógus (vagy vezető 
múzeumi ismeretátadó szakember)

az alkalmazás szerinti múzeumi szakágnak megfelelő 
felsőfokú tanári szakképzettség vagy         
az alkalmazás szerinti múzeumi szakágnak  megfelelő 
szakirányú felsőfokú szakképzettség és tanári 
szakképzettség                                     

3 év szakmai gyakorlat, 
valamint a munkakörre 
vonatkozó, akkreditált szakmai 
továbbképzésben legalább 
két 60 órás vagy egy 120 órás 
továbbképzési tanfolyam 
teljesítése

igen

111.
múzeumpedagógus (vagy múzeumi 
ismeretátadó szakember)

felsőfokú végzettség és az alkalmazás szerinti múzeumi 
szakágnak megfelelő tanári szakképzettség vagy az 
alkalmazás szerinti múzeumi szakágnak  megfelelő 
szakirányú felsőfokú szakképzettség és tanári 
szakképzettség                                                                         

  igen

112.
múzeumi közművelődési szakember, múzeumi 
kulturális menedzser

szakirányú felsőfokú szakképzettség   igen

113.
tárlatvezető, múzeumi mediátor, múzeumi 
animátor

felsőfokú végzettség
KER szerinti B2 szintet elérő 
idegennyelv-ismeret

nem

114. régésztechnikus szakirányú felsőfokú szakképzettség   nem

115. múzeumi térinformatikus szakirányú mesterfokozatú szakképzettség   igen

116. múzeumi kiállítás-rendező
szakirányú felsőfokú szakképzettség, 
felsőfokú szakképesítés vagy 
szakirányú középfokú szakképzettség

  nem

117. teremőr, közönségkapcsolati szakember
felsőfokú végzettség vagy felsőfokú szakképesítés vagy 
szakirányú középfokú szakképzettség

  nem
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1726/2020. (X. 30.) Korm. határozata
a térségi jelentőségű kerékpárutak előkészítéséről

A Kormány
 1. felhívja az aktív Magyarországért felelős kormánybiztost és a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy gondoskodjanak 

a térségi jelentőségű kerékpárutak előkészítéséről;
Felelős: aktív Magyarországért felelős kormánybiztos 

a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: azonnal

 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  miniszterelnök kabinetfőnöke bevonásával – a  térségi jelentőségű 
kerékpárutak előkészítésének finanszírozása érdekében gondoskodjon 4 002 000 000 forint többletforrás 
rendelkezésre állásáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet 
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 17. Aktív kikapcsolódást szolgáló 
programok, beruházások jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
a miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: azonnal
 3. felhívja az  aktív Magyarországért felelős kormánybiztost és a  miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy az  e  határozat 

alapján történő projekt-előkészítésekről oly módon gondoskodjon, hogy azok az  európai uniós források terhére  
– akár utólag – elszámolhatóak legyenek;

Felelős: aktív Magyarországért felelős kormánybiztos 
a miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: folyamatos
 4. felhívja az  aktív Magyarországért felelős kormánybiztost és az  érintett minisztereket, hogy tegyék meg a  3.  pont 

szerinti elszámoláshoz szükséges intézkedéseket.
Felelős: aktív Magyarországért felelős kormánybiztos 

érintett miniszterek
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1727/2020. (X. 30.) Korm. határozata
az új Nemzeti Atlétikai Központ megvalósításához szükséges források biztosításáról

A Kormány a  2023. évi WA Atlétikai Világbajnokság sikeres megrendezése és a  Nemzeti Atlétikai Központ megvalósítása 
érdekében
 1. egyetért a Nemzeti Atlétikai Stadion, valamint a gyalogos és kerékpáros híd, illetve egyéb kapcsolódó létesítmény, 

infrastruktúra, valamint környezetrendezés (a továbbiakban: Beruházás) megvalósításával és a megvalósítási időszak 
alatti üzemeltetésével legfeljebb 203 953 415 351 forint összegben, az 1. mellékletben megjelölt ingatlanokon;

 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 199 019 386 005 forint összegben határozza meg;

 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával 
gondoskodjon a  2.  pont szerinti összeg 2020. évi részének finanszírozása érdekében 8 901 802 500 forint  
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rendelkezésre állásáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet  
XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezet, 1. Egyedi magasépítési beruházások cím, 1. Nemzeti 
Atlétikai Központ megvalósítása alcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter
 nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: azonnal

 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 címén 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 2022–2024. évi részének rendelkezésre állásáról a  központi költségvetés 
kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó fejezetében;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
 pénzügyminiszter
Határidő: a 2022–2024. évi központi költségvetés tervezése során

 6. a Beruházás megvalósítási időszak alatti üzemeltetése érdekében az  államháztartásról szóló 2011. évi  
CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 36.  § (4c)  bekezdés a)  pontjában biztosított jogkörében eljárva a  központi 
költségvetés 1.  melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezet, 4. A  Beruházási Ügynökség 
tevékenységéhez kapcsolódó egyéb kiadások cím terhére vállalható kötelezettségvállalás felső korlátját
a) a 2023. év vonatkozásában 876 385 979 forintban,
b) a 2024. év vonatkozásában 400 043 367 forintban
állapítja meg;

 7. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 
gondoskodjon a  központi költségvetés kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó fejezetében 
a 6. pont szerinti feladat ellátásához szükséges források tervezéséről;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
 pénzügyminiszter
Határidő: a 2023–2024. évi központi költségvetés tervezése során

 8. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a  Beruházáshoz kapcsolódó mérnöki tevékenység ellátásához 
szükséges 59 436 000 forint forrás biztosításáról a  Kvtv. 1.  melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési 
beruházások fejezet, 3. A Beruházási Ügynökség működésének támogatása cím javára;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 9. a Beruházáshoz kapcsolódó mérnöki tevékenység ellátása érdekében az  Áht. 36.  § (4c)  bekezdés a)  pontjában 
biztosított jogkörében eljárva a  központi költségvetés 1.  melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési 
beruházások fejezet, 3. A  Beruházási Ügynökség működésének támogatása cím terhére vállalható 
kötelezettségvállalás felső korlátját
a) a 2021. év vonatkozásában 1 122 883 200 forintban,
b) a 2022. év vonatkozásában 927 018 720 forintban,
c) a 2023. év vonatkozásában 838 504 800 forintban,
d) a 2024. év vonatkozásában 709 757 280 forintban
állapítja meg;

 10. felhívja nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert és a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjanak 
a központi költségvetés kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó fejezetében a 9. pont szerinti 
források biztosításáról;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
 pénzügyminiszter
Határidő: a 2021. év esetében a felmerülés ütemében
 a 2022–2024. évek esetében a központi költségvetés tervezése során
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 11. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert és az  emberi erőforrások miniszterét, hogy 
tegyenek javaslatot a  Beruházás során létrejövő vagyonelemek vagyonkezelőjére és üzemeltetőjére, az  érintett 
vagyonelemek üzemeltetési modelljének bemutatásával;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2020. december 31.

 12. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere 
bevonásával, a  Nemzeti Atlétikai Központ – 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 1. melléklet 3. pontja, valamint a 2023. évi IAAF Atlétikai Világbajnokság 
megrendezése és az  atlétikai központ megvalósítása érdekében szükséges további feladatokról szóló  
1819/2019. (XII. 30.) Korm. határozat 1.  pontjában megjelölt Fővárosi Közgyűlési határozatok szerinti – további 
elemeinek megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján – a  11.  pont szerinti 
javaslatokra is figyelemmel – készítsen előterjesztést a  Kormány részére azok megvalósításáról, a  kapcsolódó 
kötelezettségvállalási összeg és a kifizetések ütemezésének bemutatásával;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: a kivitelező kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési eljárást követően azonnal

 13. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, a  kiemelt budapesti fejlesztésekért és 
nemzetközi sporteseményekért felelős kormánybiztost és az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, 
hogy a  MÁV-HÉV Helyiérdekű Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján gondoskodjanak a  Beruházás 
keretében a H7 HÉV-vonalon megvalósítandó vasúti műtárgyak építéséhez szükséges időtartamra a HÉV-közlekedés 
kiváltásáról, és az ehhez szükséges intézkedések megtételéhez nyújtsanak be előterjesztést a Kormány részére.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
 a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sporteseményekért felelős kormánybiztos
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2020. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1727/2020. (X. 30.) Korm. határozathoz

A Beruházás megvalósításához szükséges ingatlanok

Sorszám 
Beruházással érintett budapesti ingatlanok  

(helyrajzi szám)

1. 38086/78

2. 38093

3. 209999/1

4. 209999/2

5. 209999/3

6. 23815/2

7. 210001

8. 210003

9. 38086/33

10. 38086/12

11. 38086/77

12. 38086/254
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13. 38086/255

14. 38017/7

15. 38017/5

16. 38017/49

17. 38086/9

18. 38039

19. 38048/3

20. 38043

21. 38086/65

22. 38045/3

23. 38090/1

24. 38086/148

25. 38086/149

26. 38086/150

27. 38086/240

28. 38086/241

29. 38086/232

30. 38086/233

31. 38086/234

32. 38086/7

33. 38086/6

34. 38086/67

35. 38086/68

36. 38086/69

37. 38086/70

38. 38017/37

39. 38041/1

40. 38041/2

41. 38041/3

42. 38086/5

43. 38040

44. 38086/13

45. 38086/80

46. 38086/49

47. 38086/235
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A Kormány 1728/2020. (X. 30.) Korm. határozata
a kiemelt kerékpáros útvonalak fejlesztésének finanszírozásáról szóló 1731/2018. (XII. 18.) Korm. határozat 
módosításáról

 1.  A  kiemelt kerékpáros útvonalak fejlesztésének finanszírozásáról szóló 1731/2018. (XII. 18.) Korm. határozat  
(a továbbiakban: Korm. határozat) 2. és 3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Kormány a  kerékpározás növekvő népszerűségére és fenntarthatósági, klímavédelmi, turisztikai, nemzetgazdasági, 
továbbá egészségügyi szempontokra tekintettel támogatja a  kiemelt kerékpáros útvonalhálózat fejlesztését, ennek 
érdekében)
„2. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az  aktív Magyarországért felelős 
kormánybiztos, valamint – a  Budapestet, továbbá a  Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 
tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény szerinti Budapesti Agglomerációhoz tartozó egyéb településeket érintő 
kerékpáros útvonalak fejlesztésének (a továbbiakban: agglomerációs kerékpáros fejlesztések) műszaki tartalma 
tekintetében – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával gondoskodjon az 1. melléklet szerinti projektek 
megvalósításáról;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
 aktív Magyarországért felelős kormánybiztos
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos

3. egyetért az  Európai Kerékpárút Hálózat (EuroVelo) magyarországi szakaszainak fejlesztésével, és felhívja 
az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  fejlesztések megvalósítása érdekében működjön 
együtt, és szükség esetén kössön megállapodást az  Európai Kerékpáros Szövetséggel (ECF), a  Magyar Turisztikai 
Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, a  Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetséggel, továbbá 
az  agglomerációs kerékpáros fejlesztések esetében a  BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen 
Működő Részvénytársasággal, valamint gondoskodjon az EuroVelo útvonalak fejlesztéséhez kapcsolódó pályázati és 
tagsági díjak biztosításáról;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: folyamatos”

 2. A Korm. határozat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány a  kerékpározás növekvő népszerűségére és fenntarthatósági, klímavédelmi, turisztikai, nemzetgazdasági, 
továbbá egészségügyi szempontokra tekintettel támogatja a  kiemelt kerékpáros útvonalhálózat fejlesztését, ennek 
érdekében)
„5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával a rendelkezésre 
álló forrásokon felül gondoskodjon a  Cegléd–Nagykőrös kerékpárút megvalósításához az  európai uniós 
forrásból történő elszámolásáig szükséges 1 153 375 914 forint biztosításáról a  Magyarország 2020. évi központi 
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XVII. Innovációs és Technológiai 
Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím, 49. Kerékpáros 
létesítmények fejlesztése jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében”

 3.  A Korm. határozat 6. és 7. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Kormány a  kerékpározás növekvő népszerűségére és fenntarthatósági, klímavédelmi, turisztikai, nemzetgazdasági, 
továbbá egészségügyi szempontokra tekintettel támogatja a  kiemelt kerékpáros útvonalhálózat fejlesztését, ennek 
érdekében)
„6. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Cegléd–Nagykőrös kerékpárút megvalósítása 
érdekében 1 152 799 514 forint összegben adjon ki Támogatói Okiratot Nagykőrös Város Önkormányzata számára;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal

7. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy
a) a Cegléd–Nagykőrös kerékpárút megvalósításáról az 5. pont szerint megelőlegezett hazai költségvetési forrásból 
oly módon gondoskodjon, hogy az a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a továbbiakban: VEKOP) 
terhére elszámolható legyen,
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b) a pénzügyminiszter bevonásával tegye meg az elszámoláshoz szükséges intézkedéseket;
Felelős: az a) alpont tekintetében az innovációért és technológiáért felelős miniszter
 a b)  alpont tekintetében az  innovációért és technológiáért felelős miniszter és 

a pénzügyminiszter
Határidő: az a) alpont tekintetében azonnal
 a b) alpont tekintetében a VEKOP forrás rendelkezésre állásakor haladéktalanul”

 4.  A Korm. határozat 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 5.  A Kormány visszavonja a Korm. határozat 2. mellékletét.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1728/2020. (X. 30.) Korm. határozathoz
„1. melléklet az 1731/2018. (XII. 18.) Korm. határozathoz

A B

Sorszám Útvonal, szakasz Finanszírozás

1. (EuroVelo 6) Rajka-Halászi, előkészítés Hazai forrás

2. (EuroVelo 6) Halászi-Győrzámoly, előkészítés Hazai forrás

3. (EuroVelo 6) Győrzámoly-Gönyű, előkészítés Hazai forrás

4. (EuroVelo 6) Győr, Mártírok útja, kivitelezés Hazai forrás

5. (EuroVelo 6) Gönyű-Komárom, előkészítés és kivitelezés Hazai forrás

6. (EuroVelo 6) Komárom-Dunaalmás, előkészítés Hazai forrás

7. (EuroVelo 6) Dunaalmás, előkészítés és kivitelezés Hazai forrás

8 (EuroVelo 6) Dunaalmás-Süttő, előkészítés és kivitelezés Hazai forrás

9. (EuroVelo 6) Süttő-Lábatlan, előkészítés és kivitelezés Hazai forrás

10. (EuroVelo 6) Lábatlan-Esztergom, előkészítés Hazai forrás

11. (EuroVelo 6) Esztergom-Dömös, előkészítés és kivitelezés Hazai forrás

12. (EuroVelo 6) Budapest-Szentendre, előkészítés és kivitelezés I. ütem
VEKOP-4.1.1 

forrás

13. (EuroVelo 6) Budapest-Szentendre, előkészítés és kivitelezés II. ütem Hazai forrás

14. (EuroVelo 6) Budapest-Dunakeszi, előkészítés és kivitelezés I. ütem
VEKOP-4.1.1 

forrás

15. (EuroVelo 6) Budapest-Dunakeszi, előkészítés és kivitelezés II. ütem Hazai forrás

16. (EuroVelo 6) Budapest-Érd-Százhalombatta, előkészítés és kivitelezés Hazai forrás

17. (EuroVelo 6) Dömös-Szentendre, előkészítés és kivitelezés Hazai forrás

18. (EuroVelo 6) Dömös-Dunabogdány, előkészítés és kivitelezés I. ütem
VEKOP-4.1.1 

forrás

19. (EuroVelo 6) Dömös-Dunabogdány, előkészítés és kivitelezés II. ütem Hazai forrás

20. (EuroVelo 6) Dunabogdány – Kisoroszi Duna-híd, előkészítés és kivitelezés I. ütem
VEKOP-4.1.1 

forrás

21. (EuroVelo 6) Dunabogdány – Kisoroszi Duna-híd, előkészítés és kivitelezés II. ütem Hazai forrás

22. (Budapest-Balaton) Budapest-Etyek előkészítés és kivitelezés I. ütem
VEKOP-4.1.1 

forrás

23. (Budapest-Balaton) Budapest-Etyek előkészítés és kivitelezés II. ütem Hazai forrás

24. (Budapest-Balaton) Etyek-Velence előkészítés és kivitelezés Hazai forrás

25. (Budapest-Balaton) Velence-Székesfehérvár előkészítés és kivitelezés Hazai forrás

26. (Budapest-Balaton) Székesfehérvár-Balatonakarattya, előkészítés és kivitelezés Hazai forrás
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27. (Balatoni Bringakör) nem engedélyköteles szakaszok előkészítése és kivitelezés Hazai forrás

28.
(Balatoni Bringakör) Balatonakarattya-Siófok, Indóház utca előkészítés kivitelezés  
I. ütem

GINOP-7.1.2 
forrás

29.
(Balatoni Bringakör) Balatonakarattya-Siófok, Indóház utca előkészítés kivitelezés  
II. ütem

Hazai forrás

30. (Balatoni Bringakör) Siófok, Mártírok útja-Zamárdi előkészítés kivitelezés Hazai forrás

31. (Balatoni Bringakör) Zamárdi-Balatonlelle előkészítés és kivitelezés I. ütem
GINOP-7.1.2 

forrás

32. (Balatoni Bringakör) Zamárdi-Balatonlelle előkészítés és kivitelezés II. ütem Hazai forrás

33. (Balatoni Bringakör) Balatonlelle-Balatonberény előkészítés és kivitelezés Hazai forrás

34. (Balatoni Bringakör) Keszthely-Tihany előkészítés és kivitelezés Hazai forrás

35. (Balatoni Bringakör) Tihany-Balatonkenese előkészítés és kivitelezés I. ütem
GINOP-7.1.2 

forrás

36. (Balatoni Bringakör) Tihany-Balatonkenese előkészítés és kivitelezés II. ütem Hazai forrás

37.
Debrecen-Berettyóújfalu-Nagyvárad útvonal hiányzó szakasza (Tépe-Berettyóújfalu) 
kivitelezés

Hazai forrás

38. Tokaj – Tiszabecs kerékpáros útvonal Hazai forrás

39. Vámospércs-Nyírábrány (országhatár) kivitelezés Hazai forrás

40. Tiszafüred-Poroszló kerékpárút megvalósítása, kivitelezés Hazai forrás

41. Tokaj-Hegyalján – Tokaj kör kerékpáros útvonal megvalósításának I. üteme
GINOP-7.1.9 

forrás 
(indikatív)

42.
Tokaj–Mád–Sárospatak és Tokaj kör kerékpáros útvonal II. ütem táblázás, pihenőhelyek 
létesítése, hiányzó szakaszok előkészítése és kivitelezése

Hazai forrás

43. Velence-Dunaföldvár–Kecskemét–Békés táblázás, pihenőhelyek létesítése Hazai forrás

44.
Nagykanizsa–Szepetnek–Semjénháza–Murakeresztúr táblázás, pihenőhelyek 
létesítése (Mura szakasz tervezése)

Hazai forrás

45. EuroVelo 11 útvonal egyes szakaszai táblázás, pihenőhelyek létesítése Hazai forrás

46. Gödöllő–Gyöngyös–Eger táblázás, pihenőhelyek létesítése Hazai forrás

47. Tiszafüred–Hortobágy–Balmazújváros előkészítés és kivitelezés Hazai forrás

48. Siófok-Pécs előkészítés és kivitelezés Hazai forrás

49. Szigetvár-Kaposvár előkészítés és kivitelezés Hazai forrás

50. Győr – Vámosszabadi előkészítés és kivitelezés Hazai forrás

51. Murakeresztúr – Őrtilos előkésztés és kivitelezés Hazai forrás

52. További kerékpáros útvonalak előkészítése Hazai forrás

53. Térségi kerékpáros útvonalak megvalósítása Hazai forrás

54. Miskolc-Eger turisztikai kerékpárút előkészítése Hazai forrás

55. Cegléd-Nagykőrös kerékpárút, kivitelezés (önkormányzat) VEKOP forrás

56. Gyöngyös-Gyöngyössolymos kerékpárút, előkészítés (önkormányzat) Hazai forrás
”
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A Kormány 1729/2020. (X. 30.) Korm. határozata
a Lővérek Program keretében megvalósuló nemzetközi konferencia központ területét érintő ingatlanok 
terület-előkészítési munkálatok elvégzése érdekében szükséges támogatás biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért a  Lővérek Program keretében megvalósuló nemzetközi konferencia központ területét érintő 7020/2, 

7022, 7023/1 és 7023/2 helyrajzi számú ingatlanok terület-előkészítési munkálatainak (a továbbiakban: Beruházás) 
Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint kedvezményezett általi 
megvalósításával, melyhez a 2020. évben 1 130 844 000 forint összegű költségvetési támogatást biztosít;

 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon 
a  Beruházás megvalósításához 1 131 409 422 forint támogatás biztosításáról a  Magyarország 2020. évi központi 
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 57. Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának 
támogatása gazdasági társaságok részére jogcímcsoport, 8. Egyéb gazdasági társaság kulturális, fejlesztési, 
örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának támogatása jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal
 3. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a  Beruházás megvalósítása érdekében 

a  támogatási szerződés megkötéséről a  Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követően azonnal

 4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos 
bevonásával – gondoskodjon a  Beruházás kivitelezési dokumentációjának elkészültét követően a  nemzetközi 
konferencia központ fejlesztési koncepciójának bemutatásáról – a  Beruházás megvalósításához szükséges 
költségvetési forrás biztosítására is kiterjedően – a Kormány részére.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 
Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos

Határidő: a Beruházás kivitelezési dokumentációjának elkészültét követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1730/2020. (X. 30.) Korm. határozata
a lerombolt historikus épületelemek helyreállítási programjának előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány egyetért a Budapesten és más városokban található épületek korábban megsemmisült tetőidomai és egyéb jelentős 
épületelemei, épületdíszei helyreállítására irányuló programmal, ennek megalapozása érdekében
 1. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy dolgozza ki és terjessze a Kormány elé

a) az építészeti, városképi értéket hordozó, korábban megsemmisült, helyreállítandó tetőidomok és egyéb 
jelentős épületdíszek központi nyilvántartásának létrehozására vonatkozó,

b) a nem állami tulajdonban álló, az  a)  alpontban meghatározott ismérvekkel rendelkező épületek 
helyreállítására vonatkozó programhoz kapcsolódó szabályozási és támogatási javaslatot tartalmazó

előterjesztést;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2021. március 31.

 2. egyetért az  alábbi három épület felújításának előkészítésével a  historikus épületelemek helyreállítása 
modellprogram (a továbbiakban: modellprogram) keretében:
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a) a Budapest V. kerület, belterület 24718 helyrajzi számú, természetben az 1054 Budapest, Vécsey utca 4. szám 
alatti épület,

b) a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapest XI. kerület, belterület 5534 helyrajzi számú, 
természetben az 1111 Budapest, Szent Gellért tér 4. szám alatti „CH” épülete,

c) az Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest V. kerület, belterület 24037/2 helyrajzi számú, természetben 
az 1053 Budapest, Egyetem tér 1–3. szám alatti központi épülete;

 3. egyetért azzal, hogy a modellprogram előkészítését és megvalósítását a Steindl Imre Program Nonprofit Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság végezze;

 4. az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)  
17.  §-ában meghatározott jogkörében eljárva, a  modellprogram megvalósítása tekintetében felmentést ad  
a Korm. rendelet szerinti eljárásrend alkalmazása alól;

 5. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával a  2.  pontban 
foglalt feladat finanszírozása érdekében gondoskodjon 250 125 000 forint biztosításáról a  Magyarország  
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet,  
30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 57. Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi 
és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére jogcímcsoport, 8. Egyéb gazdasági 
társaság kulturális, fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának támogatása jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

 6. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  2.  pontban foglalt feladat megvalósítására, az  5.  pont 
szerinti forrás terhére kössön támogatási szerződést 250 000 000 forint támogatási összegben a  Steindl Imre 
Program Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: az 5. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal

 7. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  modellprogram előkészítését követően, a  2.  pont szerinti 
épületeket érintő beruházások megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján 
a Steindl Imre Program Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság közreműködésével készítsen előterjesztést 
a Kormány részére a beruházások megvalósításáról.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a 2.  pont szerinti épületeket érintő beruházások megvalósítására vonatkozó feltételes 

közbeszerzési eljárás lefolytatását követő 60 napon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1731/2020. (X. 30.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a békéscsabai térségi vásártér kialakításához szükséges támogatás 
biztosításáról

A Kormány a Magyarország Kormánya és Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás 
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1283/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 4. pontjának megvalósítása céljából
 1. egyetért a  békéscsabai térségi vásártér kialakítását célzó projekt (a  továbbiakban: Beruházás) Békéscsaba Megyei 

Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) általi megvalósításával, azzal, hogy – a Modern Városok 
Program Bizottságnak a  Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. § (2) bekezdése és 12. § (1) bekezdése alapján meghozott erre irányuló döntése 
alapján – legfeljebb 8 218 948 862 forint összeg kerüljön biztosításra az alábbi ütemezés szerint:
a) a 2020. évben 100 000 000 forint,
b) a 2021. évben 3 000 000 000 forint,
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c) a 2022. évben 3 000 000 000 forint,
d) a 2023. évben 2 118 948 862 forint;

 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával gondoskodjon  
100 000 000 forint többletforrás biztosításáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi 
LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok 
alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során
 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával gondoskodjon  

3 000 000 000 forint biztosításáról a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 
1.  melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaságvédelmet 
szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. Modern Városok Program jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során
 4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával gondoskodjon  

3 000 000 000 forint biztosításáról a 2022. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében;
Felelős: pénzügyminiszter 

Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a 2022. évi központi költségvetés tervezése során

 5. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával gondoskodjon  
2 118 948 862 forint biztosításáról a 2023. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében;

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a 2023. évi központi költségvetés tervezése során
 6. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4b) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva engedélyezi 

a  Miniszterelnökséget vezető miniszter számára, hogy a  Beruházás megvalósítása érdekében a  2021. évi 
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaságvédelmet szolgáló 
miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. Modern Városok Program jogcímcsoport kiadási 
előirányzata terhére legfeljebb 3 000 000 000 forint összeg mértékéig, a  2022. évi XI. Miniszterelnökség fejezet 
terhére legfeljebb 3 000 000 000 forint összeg mértékéig, a 2023. évi XI. Miniszterelnökség fejezet terhére legfeljebb 
2 118 948 862 forint összeg mértékéig éven túli kötelezettséget vállaljon;

 7. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  Modern Városok Program Bizottságnak a  Korm. rendelet 
12.  § (1)  bekezdése alapján meghozott erre irányuló döntése esetén a  GF/SZKF/1114/8/2017. számú támogatói 
okiratot az  1.  pont szerinti többletköltségvetési támogatás biztosítása, valamint a  támogatott tevékenység 
időtartamának meghosszabbítása érdekében módosítsa, és az  1.  pont a)  alpontja szerinti többletköltségvetési 
támogatást az  Önkormányzat részére a  fedezet rendelkezésre állásától számított 30 napon belül támogatási 
előlegként folyósítsa.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a támogatói okirat módosítására – a  Modern Városok Program Bizottság erre irányuló 

jóváhagyó döntését követően – azonnal
 a 2020. évi költségvetési támogatás biztosítására a  fedezet rendelkezésre állásától számított  

30 napon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1732/2020. (X. 30.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Magyarországi Evangélikus Egyház között létrejött megállapodás szerinti 
fejlesztési feladatok megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért a  Magyarország Kormánya és a  Magyarországi Evangélikus Egyház (a  továbbiakban: Egyház) között 

létrejött megállapodás alapján az 1. mellékletben meghatározott fejlesztési feladatok megvalósításával;
 2.  felhívja a pénzügyminisztert, hogy a 2020. évre gondoskodjon

a) a  miniszterelnök általános helyettese bevonásával az  1.  melléklet 1–2. sorában meghatározott fejlesztési 
feladatok megvalósítása érdekében 200 100 000 forint többletforrás rendelkezésre állásáról a Magyarország 
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet 
XI.  Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 30. Egyházi 
célú központi költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport, 7. Egyházi épített örökség védelme és egyéb 
beruházások jogcím javára,

b) a  miniszterelnök általános helyettese bevonásával az  1.  melléklet 3. sorában meghatározott fejlesztési 
feladatok megvalósítása érdekében 50 025 000 forint többletforrás rendelkezésre állásáról a Kvtv. 1. melléklet 
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 30. Egyházi 
célú központi költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport, 28. Egyházi közfeladatellátási és közösségi célú 
beruházások támogatása jogcím javára;
Felelős: pénzügyminiszter 

a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: azonnal

 3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a miniszterelnök általános helyettese bevonásával gondoskodjon az 1. melléklet 
1–4. sorában meghatározott fejlesztési feladatok megvalósítása érdekében
a) 2021. évben szükséges 1 780 890 000 forint rendelkezésre állásáról a  Magyarország 2021. évi központi 

költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezetében,
b) 2022. évben szükséges 5 292 645 000 forint rendelkezésre állásáról a  2022. évi központi költségvetés 

XI. Miniszterelnökség fejezetében,
c) 2023. évben szükséges 4 002 000 000 forint rendelkezésre állásáról a  2023. évi központi költségvetés 

XI. Miniszterelnökség fejezetében;
Felelős: pénzügyminiszter 

a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: az a)  alpont tekintetében a  2021. évi központi költségvetés végrehajtása során, a  felmerülés 

ütemében
 a b) alpont tekintetében a 2022. évi központi költségvetés tervezése során
 a c) alpont tekintetében a 2023. évi központi költségvetés tervezése során

 4. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy az 1. melléklet 1–4. sorában meghatározott fejlesztési feladatok 
megvalósítása érdekében, a  2.  pont a)  alpont szerinti forrásból 200 000 000 forint, a  2.  pont b)  alpont szerinti 
forrásból 50 000 000 forint, valamint a  3.  pont a)  alpontja szerinti forrásból 80 000 000 forint terhére adjon ki 
támogatói okiratokat az Egyház, mint kedvezményezett részére az ott meghatározott összegről;

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: a 2. pont a)–b) alpontjában, valamint az 1. melléklet 4. sora tekintetében a 3. pont a) alpontjában 

meghatározott források rendelkezésre állását követően azonnal
 5. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy az 1. melléklet 1–3. sorában meghatározott fejlesztési feladatok 

megvalósítása érdekében
a) 2021-ben módosítsa a  4.  pont alapján az  Egyház számára kiadott támogatói okiratot a  3.  pont a)  alpont 

szerinti forrás terhére további 1 700 000 000 forint összegben,
b) 2022-ben módosítsa a  4.  pont alapján az  Egyház számára kiadott támogatói okiratot a  3.  pont b)  alpont 

szerinti forrás terhére további 5 290 000 000 forint összegben,
c) 2023-ban módosítsa a  4.  pont alapján az  Egyház számára kiadott támogatói okiratot a  3.  pont c)  alpont 

szerinti forrás terhére további 4 000 000 000 forint összegben;
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Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: az a)  alpont tekintetében a  3.  pont a)  alpontban meghatározott forrás rendelkezésre állását 

követően azonnal
 a b)  alpont tekintetében a  3.  pont b)  alpontban meghatározott forrás rendelkezésre állását 

követően azonnal
 a c)  alpont tekintetében a  3.  pont c)  alpontban meghatározott forrás rendelkezésre állását 

követően azonnal
 6. úgy határoz, hogy a  Magyarországi Evangélikus Egyház kórházának létrehozása érdekében szükséges előkészítési 

tevékenységek támogatásáról szóló 1308/2018. (VII. 5.) Korm. határozat 3.  pontjában a  „2020. június 30-ig” 
szövegrész helyébe a „2020. december 31-ig” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1732/2020. (X. 30.) Korm. határozathoz

Sorszám Felelős Feladat
Támogatási összeg (Ft)

2020. 2021. 2022. 2023.

1. Miniszterelnökség

Parókiák felújítása, 
energetikai fejlesztése 
települések 
népességmegtartó 
erejének növelése 
érdekében

100 000 000 500 000 000 400 000 000

2. Miniszterelnökség

Közösségi terek 
felújítása, gyülekezeti 
terek megújítása 
települések 
népességmegtartó 
erejének növelése 
érdekében

100 000 000 250 000 000 250 000 000

3. Miniszterelnökség

Az óvodai neveléshez 
kapcsolódó 
feladatellátási helyek 
létrehozása, bővítése, 
fejlesztése

50 000 000 950 000 000 4 640 000 000 4 000 000 000

4. Miniszterelnökség

Sajátos nevelésű 
gyermekek 
integrációja, 
felzárkóztatásának 
támogatása, 
ellátásuk biztosítása 
(evangélikus EGYMI 
elindítása)

80 000 000

Összesen 250 000 000 1 780 000 000 5 290 000 000 4 000 000 000
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A Kormány 1733/2020. (X. 30.) Korm. határozata
az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében megvalósítandó „Szűk keresztmetszetek felszámolása 
és az átjárhatóság fejlesztése a Budapest (Kelenföld) – Hegyeshalom vonalon” tárgyú CEF projekt hazai 
társfinanszírozásának biztosításáról

A Kormány
 1. az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet 

4.  és 5.  §-a alapján egyetért a  „Szűk keresztmetszetek felszámolása és az  átjárhatóság fejlesztése a  Budapest 
(Kelenföld) – Hegyeshalom vonalon” tárgyú, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz által társfinanszírozott projekt  
(a továbbiakban: projekt) megvalósításához szükséges hazai központi költségvetési támogatás nyújtásával és 
a projekt forrásszerkezetével az 1. melléklet szerint;

 2. az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló  
549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6.  § (1)  bekezdés b)  pontja alapján egyetért a  projekt hazai költségvetési 
támogatásának a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1.  melléklet  
XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 13. Európai uniós fejlesztési programok alcím,  
1. Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek jogcímcsoport terhére történő finanszírozásával;

 3. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a  MÁV Magyar Államvasutak 
Zrt.-vel mint a projekt végrehajtó szervezetével történő támogatási szerződés megkötéséről, az 1. melléklet szerint.

Felelős:  innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:  azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1733/2020. (X. 30.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I J

Kapcsolódó program 

megnevezése

Projektjavaslat 

megnevezése
Kedvezményezett Végrehajtó szerv

Projekt költsége

(nettó, forint)

Projekt összköltsége

(bruttó, forint) 

Európai 

Hálózatfinanszírozási 

Eszköz terhére 

biztosítandó 

támogatás összege 

(nettó forint)

Hazai 

költségvetési 

támogatás 

tervezett összege 

(nettó forint)

Saját 

erő 

(forint)

Projektjavaslat rövid bemutatása

Európai Hálózat-
finanszírozási 
Eszköz (CEF)

„Szűk kereszt-
metszetek 

felszámolása 
és az 

átjárhatóság 
fejlesztése 
a Budapest 

(Kelenföld) –
Hegyeshalom 

vonalon”

Innovációs és 
Technológiai 
Minisztérium

MÁV Magyar 
Államvasutak 

Zrt.
25 647 170 155  25 647 170 155 15 937 340 348 9 709 829 807 0

A Kelenföld–Hegyeshalom 
vasútvonalon meglévő szűk 
keresztmetszet felszámolása  
és a szolgáltatási szint javítása 
érdekében a következő fejlesztések 
valósulnak meg a projekt keretében: 
1) Almásfüzitő felső, Tata  
és Hegyeshalom állomásokon 
a jelenleg üzemelő 
biztosítóberendezések komplex 
belsőtéri elemeit és a hozzá 
tartozó áramellátó berendezéseket 
kicserélik, Komárom állomáson  
a biztosítóberendezés kezelőfelülete 
újul meg; 
2) a meglévő ETCS L1 
vonatbefolyásoló rendszer 
továbbfejlesztésre kerül; 
3) a meglévő KÖFE berendezés 
helyett korszerű KÖFI berendezés  
és rendszer kerül kiépítésre.
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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 miniszterelnök 100/2020. (X. 30.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 236.  § (1)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva  
– a Miniszterelnökséget vezető miniszter előterjesztésére – megállapítom, hogy

Leveleki Zsoltnak, a  Miniszterelnökség helyettes államtitkárának e  megbízatása a  kormányzati igazgatásról szóló 
2018. évi CXXV. törvény 239. § (1) bekezdése alapján történt lemondására tekintettel

– 2020. október 31-ei hatállyal – megszűnik.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 101/2020. (X. 30.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 236.  § (1)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva  
– a Miniszterelnökséget vezető miniszter előterjesztésére – megállapítom, hogy

dr. Bajzáth Edinának, a Miniszterelnökség helyettes államtitkárának e megbízatása a kormányzati igazgatásról szóló 
2018. évi CXXV. törvény 239. § (1) bekezdése alapján történt lemondására tekintettel

– 2020. október 31-ei hatállyal – 

megszűnik, egyidejűleg

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 234.  § (1)  bekezdése alapján – a  Miniszterelnökséget 
vezető miniszter javaslatára –

dr. Zeke Jankát a Miniszterelnökség helyettes államtitkárává

– 2020. november 1-jei hatállyal – 

kinevezem.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök


	A Kormány 475/2020. (X. 30.) Korm. rendelete
	a kulturális tevékenységet végző közalkalmazottakról

	A Kormány 476/2020. (X. 30.) Korm. rendelete
	az európai uniós programok végrehajtásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról, valamint egyes rendelkezések megállapításáról

	A Kormány 477/2020. (X. 30.) Korm. rendelete
	a lerombolt historikus épületelemek helyreállítási programjának megvalósítását szolgáló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és a beruházások kiemelten közérdekű beruh

	A miniszterelnök kabinetfőnökének 4/2020. (X. 30.) MK rendelete
	a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 
2/2018. (XII. 28.) MK rendelet módosításáról

	Az emberi erőforrások minisztere 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelete
	a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról

	A Kormány 1726/2020. (X. 30.) Korm. határozata
	a térségi jelentőségű kerékpárutak előkészítéséről

	A Kormány 1727/2020. (X. 30.) Korm. határozata
	az új Nemzeti Atlétikai Központ megvalósításához szükséges források biztosításáról

	A Kormány 1728/2020. (X. 30.) Korm. határozata
	a kiemelt kerékpáros útvonalak fejlesztésének finanszírozásáról szóló 1731/2018. (XII. 18.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1729/2020. (X. 30.) Korm. határozata
	a Lővérek Program keretében megvalósuló nemzetközi konferencia központ területét érintő ingatlanok terület-előkészítési munkálatok elvégzése érdekében szükséges támogatás biztosításáról

	A Kormány 1730/2020. (X. 30.) Korm. határozata
	a lerombolt historikus épületelemek helyreállítási programjának előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről

	A Kormány 1731/2020. (X. 30.) Korm. határozata
	a Modern Városok Program keretében a békéscsabai térségi vásártér kialakításához szükséges támogatás biztosításáról

	A Kormány 1732/2020. (X. 30.) Korm. határozata
	a Magyarország Kormánya és a Magyarországi Evangélikus Egyház között létrejött megállapodás szerinti fejlesztési feladatok megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről

	A Kormány 1733/2020. (X. 30.) Korm. határozata
	az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében megvalósítandó „Szűk keresztmetszetek felszámolása és az átjárhatóság fejlesztése a Budapest (Kelenföld) – Hegyeshalom vonalon” tárgyú CEF projekt hazai társfinanszírozásának biztosításáról

	A miniszterelnök 100/2020. (X. 30.) ME határozata
	helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról

	A miniszterelnök 101/2020. (X. 30.) ME határozata
	helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről
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