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III. Kormányrendeletek

A Kormány 487/2020. (XI. 11.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazásáról

A Kormány 
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, 
az 5.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2.  § (1)  bekezdése szerinti országgyűlési 
felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról

1. § (1) A  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet  
(a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 86/A. §-át nem kell 
alkalmazni.

 (2) Távmunkavégzés esetén a  munkáltató tájékoztatja a  munkavállalót a  munkavégzéshez szükséges, egészséget 
nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények szabályairól, és a munkavállaló a munkavégzés helyét ezen 
munkakörülmények teljesülésére figyelemmel választja meg.

2. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról

2. §  A veszélyhelyzet ideje alatt igazolás nélkül, költségként elszámolható tételnek minősül a munka törvénykönyvéről 
szóló törvény távmunkavégzésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően, a  munkaszerződésében foglaltak 
szerint távmunkavégzés keretében munkát végző munkavállalónak, a  távmunkavégzéssel összefüggésben 
költségtérítés címén fizetett összegből a  felek által előzetesen meghatározott, de legfeljebb havonta az  adóév  
első napján érvényes havi minimálbér 10 százalékának megfelelő összeg (ha a távmunkavégzés nem érinti az egész 
hónapot, a  havi összegnek a  távmunkavégzéssel érintett napokkal arányos része), feltéve, hogy a  magánszemély 
a távmunkavégzéssel összefüggésben a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. számú melléklet  
I. Jellemzően előforduló költségek cím 24. pont c) és d) alpontja szerint más költséget nem számol el.

3. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról

3. §  A veszélyhelyzet ideje alatt a  munkavállaló és a  munkáltató a  munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  
196. §-ától megállapodásban eltérhetnek.

4. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 5. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

5. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi  
CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 488/2020. (XI. 11.) Korm. rendelete
a biztonságos veszélyhelyzeti gyógyszerellátáshoz szükséges egyes intézkedésekről

A Kormány 
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, 
a 9.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2.  § (1)  bekezdése szerinti országgyűlési 
felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Ez a  rendelet a  SARS-CoV-2 koronavírus (a továbbiakban: koronavírus) általi megbetegedések megelőzését és 
ezáltal a  koronavírus okozta humánjárvány felszámolását elősegítő oltóanyagok, valamint a  koronavírus miatt 
kialakult betegségek kezelésére irányuló gyógyszerek Magyarországra történő behozatala és alkalmazása 
kapcsán folyamatban lévő tárgyalások elősegítése érdekében állapítja meg a  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló  
478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt 
alkalmazandó szabályokat.

2. §  A koronavírus megbetegedésekkel kapcsolatban lefolytatandó, a járvány kezelésével összefüggő hatósági eljárások 
során a  veszélyhelyzet ideje alatt az  emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot 
szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 1.  § 23.  pontja szerinti 
különös méltánylást érdemlő betegellátási érdeket azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy különös méltánylást 
érdemlő betegellátási érdek akkor áll fenn, ha a  Magyarországon érvényes forgalombahozatali engedéllyel nem 
rendelkező gyógyszer orvosi kezelés során történő alkalmazásával esélye lehet a kezelés sikerességének, és
a) ez a Magyarországon már forgalomban lévő gyógyszertől nem várható, vagy
b) ha a kezelés sikerességét biztosító, Magyarországon vagy az EGT-ben részes államban már forgalomban lévő 

gyógyszer Magyarországon kellő mennyiségben nem elérhető, vagy
c) ha az  adott indikációban forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerhez a  beteg hozzájutása olyan 

aránytalanul nagy mértékben akadályozott, ami a  gyógyszeres kezelés megkezdésének késlekedése miatt 
visszafordíthatatlan egészségkárosodáshoz vezethet.

3. §  Az 1. § szerinti különös méltánylást érdemlő betegellátási érdeket a Gytv. 25. § (2) bekezdésének alkalmazásában 
a koronavírus megbetegedésekkel kapcsolatban lefolytatandó, a járvány kezelésével összefüggő hatósági eljárások 
során a veszélyhelyzet ideje alatt fennállónak kell tekinteni.

4. § (1) Az 1. és 2. § szerinti feltételek fennállása esetén a gyógyszerészeti államigazgatási szerv a Gytv. 25. § (2) bekezdése 
alapján, meghatározott időtartamra, az  állami egészségügyi tartalék kezeléséért felelős szerv kérelmére 
engedélyezheti EGT-megállapodásban részes államban nem, de más országban forgalombahozatali engedéllyel 
rendelkező gyógyszer ideiglenes hozzáférhetővé tételét, alkalmazását vagy adományozását a  koronavírus 
feltételezett vagy igazolt terjedésének megakadályozása érdekében, ha a  készítmény minőségileg megfelelő, 
és az  elvégzett vizsgálatok alapján előnyös terápiás előny / kockázataránnyal rendelkezik. Az  engedély legfeljebb 
hat hónapos határozott időre adható ki, ami különösen indokolt esetben legfeljebb további hat hónappal 
meghosszabbítható.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti engedély kiadására irányuló eljárásban
a) az országos tisztifőorvos szakértői véleményt ad ki a gyógyszerészeti államigazgatási szerv részére az egyes 

közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.)  
Korm. rendelet 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 3. sora szerinti szakkérdésben, és

b) az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek forgalomba hozatalának és gyártásának engedélyezéséről szóló  
450/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. § (3)–(6) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.

5. §  A kereskedelmi forgalomba nem kerülő készítmény esetében az  emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek 
forgalomba hozatalának és gyártásának engedélyezéséről szóló 450/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 15.  § 
(2)  bekezdését kell alkalmazni, ha az  immunológiai gyógyszer alkalmazására ezen kormányrendelet alapján kerül 
sor.
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6. §  Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek egyedi rendelésének és felhasználásának engedélyezéséről szóló  
448/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 6.  § (3)–(5) és (9)  bekezdésében foglaltaktól, valamint 
az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendeletben 
foglaltaktól eltérően a  gyógyszerészeti államigazgatási szerv engedélye alapján ideiglenes hozzáférhetővé tételre 
és alkalmazásra engedélyezett gyógyszerrel történő ellátás igénylési rendjét az  egészségügyért felelős miniszter 
a  gyógyszerészeti államigazgatási szerv által – az  országos tisztifőorvos előzetes véleményének kikérésével –  
tett javaslatára a Kr.-ben foglaltaktól eltérően állapítja meg.

7. §  A koronavírus megbetegedésekkel kapcsolatos kérelmeket a  gyógyszerészeti államigazgatási szerv soron kívül 
bírálja el.

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 9. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

9. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi  
CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 489/2020. (XI. 11.) Korm. rendelete
a pedagógus-továbbképzés veszélyhelyzeti szabályairól

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A.  §-ára, valamint a  koronavírus-
világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény rendelkezéseire,
a 4.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2.  § (1)  bekezdése szerinti országgyűlési 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A pedagógus-továbbképzés az  alapítási engedély módosítása nélkül is megszervezhető személyes jelenlétet nem 
igénylő (online) formában, ha a képzés jellege alapján így is teljesíthetőek az előírt követelmények.

2. § (1) Az oktatásért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium hivatalos honlapján közzéteszi a minősítő vizsgák és 
minősítési eljárások online lebonyolításának központi szabályait, valamint a megvalósítás időtartamát.

 (2) A Pedagógus I. fokozat megszerzésére irányuló minősítő vizsga és a Pedagógus II. fokozat megszerzésére irányuló 
minősítési eljárás esetében a  pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a  közalkalmazottak jogállásáról szóló  
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.)  
Korm. rendelet szabályaitól eltérően a minősítő vizsga és a minősítési eljárás a következő részekből áll:
a) a portfólió feltöltése,
b) a portfólió előzetes vizsgálata,
c) ha a  munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása – ide nem értve az  óvodapszichológus, 

iskolapszichológus, pszichológus közvetlen pszichológiai foglalkozását –, a  tantermen kívüli, digitális 
munkarend keretei vagy hagyományos keretek közt megvalósított két foglalkozás vagy tanóra terve, 
tematikus terve, a  foglalkozás- vagy tanórareflexió, a kapcsolódó csoportprofilok elektronikus úton történő 
megküldése a minősítés kijelölt időpontja előtt legalább tíz nappal a minősítő bizottság elnöke számára,

d) az információk értékelése, a feltöltött portfólió és a c) pont alapján megfogalmazott kérdéseknek a minősítés 
kijelölt időpontja előtt legalább öt nappal a pedagógus részére történő eljuttatása,



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 244. szám 7781

e) foglalkozások, órák megbeszélése online kapcsolattartás útján (a továbbiakban: online kapcsolatban),
f ) a portfólióvédés online kapcsolatban, amely során a  pedagógus bemutatja pedagógiai munkásságát, 

önértékelését, reflektál a  minősítő bizottság előzetesen feltett kérdéseire, szakmai beszélgetést folytat, 
valamint

g) a végleges értékelés elkészítése.
 (3) A  Mesterpedagógus minősítési eljárás esetében a  Mesterpedagógus pályázat bemutatása és védése online 

kapcsolatban történik.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
 (2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő 22. napon lép hatályba.

4. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi  
CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 490/2020. (XI. 11.) Korm. rendelete
a látássérült személyek számára biztosított elemi rehabilitációs szolgáltatásról

A Kormány a  fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 29.  § (1) és 
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában
 1. elemi rehabilitációs központ: a fenntartó által regionális szinten létesített és működtetett elemi rehabilitációs 

szolgáltatást nyújtó szervezet,
 2. elemi rehabilitációs szolgáltatópont: a  fenntartó által megyei szinten létesített és működtetett elemi 

rehabilitációs szolgáltatást nyújtó szervezet,
 3. ellátási terület: az a régió, ahol a térítésmentes elemi rehabilitációs szolgáltatást nyújtják, siketvak személyek 

részére nyújtott térítésmentes elemi rehabilitációs szolgáltatás esetén az  ellátási terület az  ország egész 
területe,

 4. fenntartó: elemi rehabilitációs központot, illetve elemi rehabilitációs szolgáltatópontot létesítő és működtető 
jogi személy,

 5. finanszírozási időszak: az  általános pályázat kiírása évének április 1-jétől az  azt követő harmadik év 
március 31-éig terjedő időszak,

 6. halmozottan sérült személy: az  a  fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 
szóló 1998. évi XXVI. törvény (a  továbbiakban: Fot.) 21/A.  § (3)  bekezdése szerinti látássérült személy 
(a továbbiakban: látássérült személy), akinek látássérülése mellett egyidejűleg más fogyatékossága is fennáll,

 7. igénybevevő: a látássérült, a siketvak vagy a halmozottan sérült személy,
 8. megrendelő: az elemi rehabilitációs szolgáltatás biztosítását kérő szervezet vagy személy,
 9. régió: a  területfejlesztésről és a  területrendezésről szóló törvény szerinti régió azzal az  eltéréssel, hogy 

Budapest és Pest megye egy régiónak minősül,
10. siketvak személy: a  látássérült személy, akinél az  egyidejűleg fennálló hallássérülés mértéke segédeszköz 

nélkül a  beszédfrekvenciák területén – 250 Hz – 4000 Hz között – eléri vagy meghaladja a  30 dB-t, vagy 
a  központi idegrendszer sérülése következtében az  auditív ingerek észlelése, feldolgozása és értelmezése 
akadályozott,

11. szolgáltatási óra: a szolgáltatást nyújtó és a szolgáltatásra jogosult látássérült személy rehabilitációra irányuló 
közös, 45 perces időtartamban végzett tevékenysége,
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12. térítésmentes elemi rehabilitációs szolgáltatás: a  Fot. 21/A.  § (1)  bekezdésében meghatározott, az  évi 
személyi órakeret és a  kiegészítő szolgáltatási órakeret terhére, ellenszolgáltatás nélkül, ambulánsan vagy 
otthontanítás formájában végzett elemi rehabilitációs szolgáltatás, ide nem értve a  Vakok Állami Intézete 
által bentlakásos formában nyújtott szolgáltatást.

2. Kijelölés

2. § (1) A  Kormány az  elemi rehabilitációs szolgáltatással összefüggő módszertani feladatok ellátására, a  térítésmentes 
elemi rehabilitációs szolgáltatás pályázati úton történő támogatásával és a  szolgáltatásnyújtás koordinációjával 
kapcsolatos feladatok ellátására, valamint a  Fot. 21/B.  §-a szerinti nyilvántartást vezető szervként a  Nemzeti 
Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot 
(a továbbiakban: módszertani központ) jelöli ki.

 (2) Az állam a módszertani központ feladatainak ellátásához a központi költségvetésből támogatást biztosít.

3. A térítésmentes elemi rehabilitációs szolgáltatás igénybevételének feltételei

3. § (1) A térítésmentes elemi rehabilitációs szolgáltatás a fenntartóval kötött elemi rehabilitációs szerződés alapján
a) szemész szakorvosi vélemény,
b) látási fogyatékosság alapján a  fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat vagy 

a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény,
c) a  vakok személyi járadékának megállapításáról szóló hatósági határozat vagy a  vakok személyi járadékát 

kérelmező csökkentlátó nyilvántartó lap vagy
d) egyéb, a látássérülést alátámasztó dokumentum
bemutatásával vehető igénybe.

 (2) Siketvak vagy halmozottan sérült személy esetén az  elemi rehabilitációs szolgáltatás az  (1)  bekezdésben 
meghatározottakon túl
a) szakorvosi vélemény,
b) a fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat vagy a megállapítás alapjául szolgáló 

hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény vagy
c) egyéb, a módszertani központ által előírt dokumentum
bemutatásával vehető igénybe.

4. § (1) Meglévő látásteljesítmény esetén az  elemi rehabilitációs központ elvégzi az  igénybevevő funkcionális 
látásvizsgálatát, kivéve, ha rendelkezik az  elemi rehabilitációs terv elkészítését megelőző 1 éven belül keletkezett 
funkcionális látásvizsgálati eredménnyel.

 (2) Halmozottan sérült személy esetén az  elemi rehabilitációs központ az  elemi rehabilitációs terv elkészítését 
megelőzően sérülés-specifikus állapotfelmérést végez, kivéve, ha az igénybevevő rendelkezik az elemi rehabilitációs 
terv elkészítését megelőző 1 éven belül keletkezett sérülés-specifikus állapotfelméréssel.

 (3) Hallássérülés esetén az  elemi rehabilitációs központ az  elemi rehabilitációs terv elkészítése előtt funkcionális 
hallásvizsgálatot végez, kivéve, ha az  igénybevevő rendelkezik az  elemi rehabilitációs terv elkészítését megelőző 
1 éven belül keletkezett funkcionális hallásvizsgálati eredménnyel.

 (4) Az elemi rehabilitációs központ az (1)–(3) bekezdés szerinti vizsgálatokat állapotromlás esetén is elvégzi.

4. Az elemi rehabilitációs szolgáltatás tartalma

5. § (1) A  térítésmentes elemi rehabilitációs szolgáltatás éves kerete legfeljebb 60 000 szolgáltatási óra, személyenként 
legfeljebb évi 300 szolgáltatási óra (a továbbiakban: évi személyi órakeret).

 (2) Az évi személyi órakereten felül további 100 kiegészítő szolgáltatási órát vehet igénybe
a) a Fot. 21/A. § (3) bekezdés c) pontja szerinti kortikális látássérült személy,
b) a halmozottan sérült személy,
c) a siketvak személy és
d) a speciális szolgáltatási modult igénylő látássérült személy.

 (3) A szolgáltatási óra igénybevételét az igénybevevő aláírásával igazolja. Az aláírás digitális formában is rögzíthető.
 (4) Az igénybevevő évi személyi órakeretébe bele kell számítani, ha saját hibájából

a) a szolgáltatási órát a kezdő időpontot megelőző 1 munkanapon belül mondja le, vagy
b) a szolgáltatási óra egyeztetett helyszínén és időpontjában nem jelenik meg.
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6. §  Az elemi rehabilitációs szolgáltatást a lakóhelytől függetlenül bármelyik elemi rehabilitációs központban vagy elemi 
rehabilitációs szolgáltatópontban (a továbbiakban együtt: elemi rehabilitációs szolgáltató) igénybe lehet venni.

7. § (1) A térítésmentes elemi rehabilitációs szolgáltatás ambulánsan vagy otthontanítás formájában nyújtható.
 (2) Az  ambuláns elemi rehabilitációs szolgáltatás keretében az  igénybevevő számára az  elemi rehabilitációs 

szolgáltatónál, az  otthontanítás keretében az  elemi rehabilitációs szolgáltató által az  igénybevevő 
lakókörnyezetében történik az elemi rehabilitációs szolgáltatás nyújtása.

 (3) Az  igénybevevő számára biztosított elemi rehabilitációs szolgáltatás formáját az  elemi rehabilitációs központ 
határozza meg.

 (4) Halmozottan sérült személy számára az elemi rehabilitációs központ a módszertani központ koordinálásával biztosít 
szolgáltatást.

8. § (1) Az elemi rehabilitációs központ az elemi rehabilitációs szolgáltatás keretében
a) a rehabilitációs felmérés,
b) a rehabilitációs intervenció,
c) a funkcionális látásvizsgálat,
d) a látástréning,
e) a tájékozódás és közlekedés,
f ) a mindennapos tevékenységek és életvitelt segítő eszközök tanítása,
g) a kommunikációs és számítástechnikai eszközök használatának tanítása,
h) az adaptált gépírásoktatás,
i) a tapintható írás-olvasás-tanítás,
j) az esetkezelés,
k) a klienskoordináció, valamint
l) a pszichológiai szolgáltatás
szolgáltatási modulokat biztosítja.

 (2) Siketvak személy esetén az elemi rehabilitációs szolgáltató az (1) bekezdésben foglaltakon túl
a) a funkcionális hallásvizsgálat,
b) a hallástréning, valamint
c) az alternatív kommunikációs eszközök, módszerek használata
szolgáltatási modulokat biztosítja.

 (3) A módszertani központ az (1) és (2) bekezdésben foglaltakon túl a pályázati kiírásban egyéb speciális szolgáltatási 
modul biztosítását is előírhatja.

 (4) Az elemi rehabilitációs szolgáltatópont az (1) bekezdés a)–i) pontja szerinti szolgáltatási modult biztosítja.
 (5) Az elemi rehabilitációs szolgáltató az (1)–(4) bekezdés szerinti szolgáltatási modulok biztosítása során

a) az  (1)  bekezdés a) és k)  pontjában foglalt szolgáltatások esetén elemi rehabilitációs szerződésenként 
maximum 10 óra,

b) az (1) bekezdés b) pontjában foglalt szolgáltatás esetén elemi rehabilitációs szerződésenként – maximum két 
alkalommal – évi 8 szolgáltatási óra,

c) az (1) bekezdés c)–j) és l) pontjában foglalt szolgáltatások esetén a módszertani központ által meghatározott 
mértékű

szolgáltatási óraszám korlátozás figyelembevételével jár el.
 (6) Ha az elemi rehabilitációs szolgáltató nem rendelkezik megfelelő kapacitással a szolgáltatási modulok biztosítására, 

tájékoztatja az  igénybevevőt a  szükséges szolgáltatási modulok biztosítására alkalmas elemi rehabilitációs 
szolgáltatókról.

9. § (1) Az elemi rehabilitációs szolgáltató az igénybevevő számára elemi rehabilitációs tervet készít.
 (2) Az elemi rehabilitációs terv tartalmazza

a) az igénybevétel formáját,
b) a tervezett szolgáltatási modulok felsorolását,
c) a szolgáltatási modulok biztosítása által megvalósítandó rehabilitációs célokat,
d) a szolgáltatási modulok biztosításának ütemezését,
e) a szolgáltatási modulok szerinti felmérések eredményét és
f ) a tervezett szolgáltatási óraszámot.

 (3) Az elemi rehabilitációs tervet az igénybevevő az aláírásával fogadja el.
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10. §  Az elemi rehabilitációs szolgáltató az  igénybevevő részére szolgáltatási modulonként záró értékelést készít, amely 
tartalmazza
a) a teljesített szolgáltatási órák számát,
b) az elért eredményeket és
c) az esetleges további rehabilitációs javaslatokat.

5. Az elemi rehabilitációs szolgáltatás nyújtásának általános, személyi és tárgyi feltételei

11. § (1) A fenntartó az ellátási területén köteles legalább egy elemi rehabilitációs központot létrehozni és működtetni.
 (2) A  fenntartó az  ellátási területén az  elemi rehabilitációs központ működési helyétől eltérő megyében elemi 

rehabilitációs szolgáltatópontot hozhat létre.
 (3) A  18.  § (1)  bekezdése szerinti támogatási szerződéssel rendelkező fenntartó az  igénybevevő részére 

–  az  igénybevevő évi személyi órakerete terhére – térítésmentes elemi rehabilitációs szolgáltatást nyújthat azon 
ellátási területen is, amelyre a módszertani központ tájékoztatása alapján nincs hatályos támogatási szerződés.

 (4) A  fenntartó a  támogatási szerződés szerinti ellátási területén kívül – az  e  rendeletben meghatározott kivétellel  – 
az  igénybevevő rendelkezésére álló órakereten felül elemi rehabilitációs szolgáltatást csak térítés ellenében 
biztosíthat.

12. § (1) Az elemi rehabilitációs központ munkanapokon 8 és 18 óra között legalább napi 4 órányi ügyfélfogadást biztosít.
 (2) Az  elemi rehabilitációs szolgáltatópont munkanapokon 8 és 18 óra között legalább napi 2 órányi ügyfélfogadást 

biztosít.
 (3) Az elemi rehabilitációs szolgáltató a megrendeléseket ügyfélfogadási időben rövid szöveges üzenet (sms), telefon, 

elektronikus levél, videohívás fogadására alkalmas eszköz útján, továbbá személyesen is köteles fogadni.
 (4) Az  elemi rehabilitációs szolgáltató a  személyesen leadott megrendelést azonnal, a  nem személyesen leadott 

megrendelést 1 munkanapon belül visszaigazolja.

13. § (1) Az elemi rehabilitációs szolgáltatónak rendelkeznie kell az igénybevevők számára egyenlő eséllyel és folyamatosan 
hozzáférhető, a módszertani központ által meghatározott követelményeknek megfelelő szolgáltatási renddel.

 (2) A fenntartó önálló honlapot működtet, amely tartalmazza az elemi rehabilitációs központ szolgáltatási rendjét
a) síkírásos változatban,
b) nagybetűs (Large-print) változatban,
c) a módszertani központ által rendelkezésre bocsátott útmutató alapján készült könnyen érthető változatban 

és
d) Braille-írásos változatban.

 (3) A honlapnak meg kell felelnie a WCAG 2.1 webes akadálymentesítési ajánlás legalább „AA” szintjének.

14. § (1) A fenntartó az elemi rehabilitációs központban legalább
a) egy – heti negyven órás munkaidőben alkalmazott – szakmai vezető,
b) egy – heti legalább negyven órás munkaidőben alkalmazott – kliens koordinátor,
c) kettő – heti legalább negyven órás munkaidőben alkalmazott – szolgáltatást nyújtó szakember
munkakör betöltéséről gondoskodik.

 (2) A fenntartó az elemi rehabilitációs szolgáltatópontban legalább kettő – heti legalább negyven órás munkaidőben 
alkalmazott – szolgáltatást nyújtó szakember munkakör betöltéséről gondoskodik.

 (3) Az (1) bekezdés c) pontja és a (2) bekezdés alkalmazása során a heti legalább negyven órás munkaidő kiváltható két, 
heti legalább húsz órás munkaidőben alkalmazott szolgáltatást nyújtó szakemberrel.

 (4) Az  elemi rehabilitációs szolgáltatónál betöltött munkakörre előírt kötelező végzettségek és továbbképzések 
felsorolását a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter az általa irányított minisztérium honlapján közzéteszi.

15. § (1) Az  elemi rehabilitációs szolgáltatónak rendelkeznie kell a  szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter 
által meghatározott és az  általa irányított minisztérium honlapján közzétett helyiségekkel, tárgyi és terápiás 
eszközökkel, valamint az  államháztartás központi alrendszeréből nyújtott támogatás (a  továbbiakban: támogatás) 
igénybevételére irányuló pályázati kiírásban meghatározott egyéb eszközökkel.
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 (2) Az elemi rehabilitációs szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az irodahelyiségben több ügyfél egyidejű ügyintézése 
elkülönítetten, a személyes adatok és a magántitok védelmére alkalmas módon történhessen.

6. A térítésmentes elemi rehabilitációs szolgáltatás támogatása

16. § (1) Az  ambuláns és az  otthontanítás formájában nyújtott térítésmentes elemi rehabilitációs szolgáltatást az  állam 
pályázati úton támogatja.

 (2) Az  elemi rehabilitációs központ és az  elemi rehabilitációs szolgáltatópont működéséhez nyújtott támogatás 
alaptámogatásból és kiegészítő támogatásból áll.

 (3) Az  elemi rehabilitációs központ működéséhez nyújtott alaptámogatás minden elemi rehabilitációs központ 
esetében egyenlő. Az  elemi rehabilitációs szolgáltatópont működéséhez nyújtott alaptámogatás minden elemi 
rehabilitációs szolgáltatópont esetében egyenlő.

 (4) A  kiegészítő támogatás – elemi rehabilitációs központ esetén az  évi 3080, elemi rehabilitációs szolgáltatópont 
esetén az  évi 1760 fölött vállalt – szolgáltatási óraszám és az  egy szolgáltatási órára jutó kiegészítő támogatás 
szorzata. Az  egy szolgáltatási órára jutó kiegészítő támogatás minden elemi rehabilitációs szolgáltató esetében 
egyenlő.

 (5) A  térítésmentes elemi rehabilitációs szolgáltatás támogatására az  e  rendeletben nem szabályozott kérdésekben 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltakat kell 
alkalmazni.

17. § (1) Az elemi rehabilitációs szolgáltatás támogatásának igénybevételére irányuló pályázatot a módszertani központ írja ki.
 (2) A  módszertani központ az  általános pályázatot az  ország egész területére és a  finanszírozási időszak teljes 

időtartamára, a finanszírozási időszak első naptári évének január 15-éig írja ki.
 (3) A pályázati eljárás lefolytatását követően ellátatlanul maradt vagy a finanszírozási időszak letelte előtt ellátatlanná 

vált régió ellátására, a finanszírozási időszak hátralévő részére a módszertani központ időközi pályázatot ír ki.
 (4) A pályázati kiírás az Ávr.-ben meghatározottakon túl tartalmazza különösen

a) az alaptámogatás várható összegét,
b) az egy szolgáltatási órára jutó kiegészítő támogatás várható összegét,
c) általános pályázat esetén a finanszírozási időszakot,
d) időközi pályázat esetén a finanszírozás kezdő és befejező időpontját, valamint az időközi pályázattal érintett 

régió megnevezését.
 (5) A pályázat benyújtására a fenntartó jogosult.
 (6) A  módszertani központ a  pályázatok véleményezésére – a  pályázati kiírásban meghatározottak szerint – pályázati 

bizottságot hozhat létre.
 (7) A pályázatot a módszertani központ a pályázati kiírásban meghatározott benyújtási határidőtől számított 30 napon 

belül bírálja el.

18. § (1) A  finanszírozási időszakon belül a  módszertani központ és a  fenntartó évente támogatási szerződést köt. 
A  támogatási szerződést tárgyév április 1-jétől – időszakos pályázat esetén az  első évben a  pályázati kiírásban 
meghatározott időponttól – a következő év március 31-éig terjedő időszakra kell megkötni.

 (2) A finanszírozási időszak második és harmadik évében a módszertani központ a támogatási szerződések megkötése 
előtt, február 1-jéig az  elemi rehabilitációs szolgáltatás területi lefedettsége és a  rendelkezésre álló költségvetési 
források alapján tesz javaslatot a  fenntartóknak a  kiegészítő támogatás alapjául szolgáló szolgáltatási óraszámra, 
valamint ha indokolt, az alaptámogatás és az egy szolgáltatási órára jutó kiegészítő támogatás összegére.

 (3) Ha a  fenntartó a  támogatási döntésről szóló tájékoztatás, illetve a  (2)  bekezdés szerinti javaslat kézhezvételtől 
számított 45 napon belül a támogatási szerződést nem köti meg, a támogatási döntés hatályát veszti.

19. § (1) A  térítésmentes elemi rehabilitációs szolgáltatás támogatására szolgáló összegnek a módszertani központ részére 
történő biztosításáról a  szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter a  módszertani központtal minden év 
február 10-éig együttműködési megállapodást köt.

 (2) A  módszertani központ a  támogatási szerződésben meghatározott teljes támogatási összeget a  támogatási 
szerződés megkötésétől számított 15 napon belül folyósítja a fenntartó részére.

 (3) A  fenntartó köteles átadni a  működési támogatás teljes összegét annak az  elemi rehabilitációs szolgáltatónak, 
amelyre tekintettel a működési támogatást folyósítják. A fenntartó az elemi rehabilitációs központjára és az azonos 
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régióban működő elemi rehabilitációs szolgáltatópontjára tekintettel kapott támogatást az  említett elemi 
rehabilitációs szolgáltatók között átcsoportosíthatja.

 (4) Térítésmentes elemi rehabilitációs szolgáltatás esetén a  fenntartó vagy a  fenntartó megbízásából az  elemi 
rehabilitációs szolgáltató a teljesített szolgáltatási órát legkésőbb 1 munkanapon belül rögzíti a Fot. 21/B. §-a szerinti 
nyilvántartásban.

 (5) Ha
a) a (4) bekezdés szerinti adatrögzítési kötelezettséget határidőben nem teljesítik, a kötelezettség teljesítéséig,
b) a fenntartó a beszámolót határidőben nem nyújtja be, vagy a hiánypótlási felhívásnak határidőben nem vagy 

nem megfelelően tesz eleget, a kötelezettség teljesítéséig,
c) a  fenntartó vagy az  elemi rehabilitációs szolgáltató nem biztosítja a  módszertani központ ellenőrzésének 

feltételeit, vagy akadályozza az ellenőrzést, az állapot fennállásáig,
d) az  elemi rehabilitációs szolgáltató nem nyújt térítésmentes elemi rehabilitációs szolgáltatást, a  szolgáltatás 

nyújtásának folytatásáig,
a módszertani központ az esedékes támogatás folyósítását felfüggeszti.

20. § (1) A  fenntartó az  éves támogatási összeg felhasználásáról szóló beszámolót a  támogatási szerződésben 
meghatározottak szerint, a támogatási szerződés hatályának megszűnését követő 30 napon belül nyújtja be.

 (2) A  beszámoló szabályszerűségét, a  támogatási összeg felhasználását és a  térítésmentes elemi rehabilitációs 
szolgáltatás nyújtását a  módszertani központ a  fenntartó és az  elemi rehabilitációs szolgáltató székhelyén, 
telephelyén is ellenőrizheti.

21. § (1) A fenntartónak nyújtott támogatás teljes összegét vissza kell fizetni, ha
a) a fenntartó a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatok bármelyikét visszavonta, vagy
b) a fenntartó a pályázatban vagy az ahhoz csatolt iratokban szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely 

jelentős tényt, körülményt elhallgatott, feltéve, hogy a  valós adatok, tények, körülmények ismeretében 
a pályázat nem került volna támogatásra.

 (2) A tárgyévi támogatás teljes összegét vissza kell fizetni, ha
a) a fenntartó a támogatási szerződés megkötéséhez benyújtott iratokban szándékosan valótlan adatot közölt, 

vagy valamely jelentős tényt, körülményt elhallgatott, feltéve, hogy a  valós adatok, tények, körülmények 
ismeretében a támogatási szerződés nem került volna megkötésre,

b) a  fenntartó az  elszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, vagy a  hiánypótlási felhívásnak 
határidőben nem vagy nem megfelelően tesz eleget,

c) a kezelő szerv az elszámolást elutasítja, vagy
d) a szolgáltató nem biztosítja az ellenőrzés feltételeit, vagy akadályozza az ellenőrzést.

 (3) A tárgyévi alaptámogatás arányos részét vissza kell fizetni, ha
a) az elemi rehabilitációs központ nem teljesít legalább 2500 szolgáltatási órát,
b) az elemi rehabilitációs szolgáltatópont nem teljesít legalább 1400 szolgáltatási órát.

 (4) A tárgyévi kiegészítő támogatás arányos részét vissza kell fizetni, ha az elemi rehabilitációs szolgáltató az alapjául 
szolgáló vállalt szolgáltatási óraszámot nem teljesíti. Kiegészítő támogatás alapjaként csak a 16. § (4) bekezdésében 
meghatározottak feletti szolgáltatási óraszám vehető figyelembe.

 (5) Ha a támogatás egy részét nem a támogatási szerződésben meghatározottak szerint használták fel, a jogellenesen 
felhasznált működési támogatást vissza kell fizetni.

7. A módszertani központ feladatai és működése

22. §  A módszertani központ
a) összehangolja és hálózatba szervezi az  egyes ellátási területeken működő elemi rehabilitációs központok 

munkáját,
b) biztosítja az egységes szolgáltatásnyújtást,
c) a szolgáltatást nyújtó szakemberek számára továbbképzéseket szervez,
d) minőségbiztosítási eljárásokat dolgoz ki,
e) kidolgozza az elemi rehabilitációs szolgáltatás dokumentációs rendjét,
f ) támogató irányelveket, standardokat készít,
g) évente ellenőrzi az  elemi rehabilitációs szolgáltatás nyújtásához szükséges személyi, tárgyi és szakmai 

feltételek betartását,
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h) tanácsadást és információnyújtást biztosít a komplex rehabilitáció területéről,
i) nyilvántartást vezet a Fot. 21/B. §-ában foglaltak alapján,
j) képzéseket dolgoz ki a  halmozottan sérült és a  siketvak igénybevevők számára nyújtott szolgáltatás 

vonatkozásában,
k) együttműködik a  hazai felsőoktatási intézményekkel az  orvos- és egészségtudományi kutatások, kiemelten 

a  bionika területén a  létrehozott komplex orvosi diagnosztikai eszközök és szolgáltatások, fejlesztések 
megismerése érdekében.

23. § (1) A  módszertani központ feladatai ellátására legalább egy módszertani vezetőt, legalább egy módszertani 
munkatársat és legalább egy felnőttképzési asszisztenst foglalkoztat.

 (2) A módszertani vezető a látássérülés területén legalább ötéves elemi rehabilitációs szakmai tapasztalattal rendelkező 
rehabilitációs szakember vagy legalább ötéves elemi rehabilitációs szakmai tapasztalattal rendelkező látássérült 
szakos gyógypedagógus lehet.

 (3) A  módszertani munkatárs az  elemi rehabilitációs szolgáltatás területén legalább 3 éves szakmai tapasztalattal 
rendelkező személy lehet.

8. Záró rendelkezések

24. §  Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 491/2020. (XI. 11.) Korm. rendelete
egyes európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási tárgyú kormányrendeletek 
módosításáról

A Kormány
a foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40.  § (4)  bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a  társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30.  § (6)  bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (1)  bekezdés 15d.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az 5. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (1)  bekezdés 31.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A munkábajárással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-
toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A  munkábajárással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a  munkaerő-toborzás 
támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet] 5/A.  §-a 
a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás igénybevétele során az  európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 
37/2011. (III. 22.) Korm. rendeletben meghatározott szabályokat kell alkalmazni.”
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 (2) A 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet 5/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  (1)  bekezdésben meghatározott támogatások tekintetében támogatási döntés az  1407/2013/EU bizottsági 
rendelet alapján 2024. június 30-ig, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján pedig 2028. június 30-ig hozható.”

2. A fejlesztési adókedvezményről szóló 165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A fejlesztési adókedvezményről szóló 165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 165/2014. (VII. 17.) 
Korm. rendelet] 3. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki:
„(15) A  2020. január 1. és 2021. június 30. között megszűnő munkahelyek a  2019. december 31-én vagy azt 
megelőzően tett (14) bekezdés szerinti nyilatkozat szempontjából nem eredményeznek áttelepítést.”

3. §  A 165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Nem jogosult adókedvezményre az  adózó, ha nehéz helyzetben lévő társaságnak minősül – kivéve, ha 
2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1-je és 2021. június 30-a között nehéz helyzetbe 
került –, bíróság által jogerősen elrendelt felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt áll, vagy végelszámolását 
bejelentette a  bírósághoz. Ha az  adózó a  kötelező üzemeltetési időszak alatt bíróság által jogerősen elrendelt 
felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alá kerül, vagy végelszámolását bejelenti a  bírósághoz, vagy adószámát 
az állami adó- és vámhatóság törli, a már igénybe vett adókedvezmény jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak 
minősül.”

3. A 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi 
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben 
vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 255/2014. (X. 10.) 
Korm. rendelet] 7. §-a a következő 33. és 34. ponttal egészül ki:
(Ha a 6. § szerinti célra nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül, a 6. §)
„33. 1–6.  pontja alapján a  koronavírus-járvány szempontjából releváns kutatáshoz és fejlesztéshez nyújtott 
támogatás,
34. 1–6.  pontja alapján a  koronavírus-járvány szempontjából releváns termékek előállítására irányuló beruházási 
támogatás”
(nyújtható.)

5. §  A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 8. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program előirányzatából nyújtható állami támogatásnak minősülő 
jogcímek:)
„3. a vállalkozások növekedési potenciáljának erősítése Pest megyében és Budapesten,”

6. §  A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 9. §-a a következő 34. és 35. ponttal egészül ki:
(Ha a 8. § szerinti célra nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül, a 8. §)
„34. 1–6.  pontja alapján a  koronavírus-járvány szempontjából releváns kutatáshoz és fejlesztéshez nyújtott 
támogatás,
35. 1–6.  pontja alapján a  koronavírus-járvány szempontjából releváns termékek előállítására irányuló beruházási 
támogatás”
(nyújtható.)

7. §  A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 14. § 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program előirányzatából nyújtható állami támogatásnak minősülő 
jogcímek:)
„10. klasszikus és intelligens hálózati és a hálózathoz kapcsolódó fejlesztések támogatása a villamosenergia-rendszer 
rugalmasságának és stabilitásának biztosítására.”

8. §  A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 19. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  11–16., 18–40. és 42–45/A. alcím szerinti támogatás olyan vállalkozásnak is nyújtható, amely 
2019.  december  31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1. és 2021. június 30. között nehéz helyzetbe 
került.”
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9. §  A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24. § E rendelet alapján
a) a 11. alcím szerinti támogatás esetén 2021. december 31-ig,
b) a 12–41. és 42–45/A. alcím szerinti támogatás esetén 2024. június 30-ig,
c) a 41/A. és 47. alcím szerinti támogatás esetén 2020. december 31-ig,
d) a 46. alcím szerinti támogatás esetén 2024. június 30-ig,
e) a 48/A. és az 51–69. alcím szerinti támogatás esetén 2021. június 30-ig,
f ) az 50. alcím szerinti támogatás esetén 2028. június 30-ig
lehet támogatási döntést hozni.”

10. §  A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 26. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  2020. január 1. és 2021. június 30. között megszűnő munkahelyek a  2019. december 31-én vagy azt 
megelőzően tett, az (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalás szempontjából nem eredményeznek áttelepítést.”

11. §  A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 85/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„85/B.  § (1) Az  a  vállalkozás részesülhet a  támogatásban, amely 2019. december 31-én nem minősült az  Atr. 6.  §  
(4a) és (4b) bekezdése alapján nehéz helyzetben levő vállalkozásnak.
(2) Az  (1)  bekezdéstől eltérően támogatás nyújtható azon mikro- vagy kisvállalkozás számára, amely 
2019.  december  31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, feltéve, ha a  támogatási döntés 
időpontjában nem áll az  Atr. 6.  § (4a)  bekezdés c)  pontja szerinti eljárás hatálya alatt, továbbá az  Atr. 6.  § 
(4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.”

12. §  A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 85/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„85/E.  § Ha egy vállalkozás több ágazatban is tevékenykedik, és ezekre a  85/C.  § (1)–(3)  bekezdése szerint eltérő 
maximális összegek vonatkoznak, a  vállalkozás a  támogatásokról olyan elkülönített nyilvántartást köteles 
vezetni, amely biztosítja az  érintett tevékenységekre vonatkozó felső határok betartását, és azt, hogy a  teljes 
maximális összeg vállalkozásonként – a  vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – ne haladja meg 
a 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget. Ha egy vállalkozás a 85/C. § (2) és (3) bekezdése szerinti ágazatokban 
tevékenykedik, a  teljes maximális összeg vállalkozásonként – a  vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe 
véve – nem haladhatja meg a 120 000 eurónak megfelelő forintösszeget.”

13. §  A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 85/F. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  100 000 eurónak – mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások, továbbá 
halászati- és akvakultúra-ágazatban tevékeny vállalkozások esetén a  10 000 eurónak – megfelelő forintösszeget 
meghaladó támogatástartalmú egyedi támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait a közlemény 4. szakasza 
alapján közzé kell tenni az  Európai Bizottság közzétételi adatbázisában. Erre figyelemmel a  támogatást nyújtó 
2021. február 1-ig továbbítja az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet 
részére a támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait.”

14. §  A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet a következő 41/B. és 41/C. alcímmel egészül ki:
„41/B. A koronavírus-járvány szempontjából releváns kutatáshoz és fejlesztéshez nyújtott támogatás
85/G. § (1) A koronavírus-járvány szempontjából releváns és más antivirális készítményekkel kapcsolatos kutatáshoz 
és fejlesztéshez nyújtott támogatás (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: támogatás) az  EUMSz 107.  cikk 
(1)  bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, és a  közlemény 3.6. szakaszának szabályaival összhangban 
nyújtható a koronavírus-járvánnyal összefüggő vagy más antivirális rendeltetésű oltóanyagokkal, gyógyszerekkel és 
kezelésekkel, orvostechnikai eszközökkel, valamint kórházi és orvostechnikai felszerelésekkel, fertőtlenítőszerekkel, 
védőruházatokkal és védőeszközökkel, továbbá ezen termékek hatékony gyártása szempontjából releváns eljárási 
innovációval kapcsolatos kutatás-fejlesztési projektekhez, ideértve azokat a  projekteket is, amelyek a  Horizont 
2020 keretprogram kkv-támogató eszköze keretében koronavírus-járvány specifikus „kiválósági pecsét” minőségi 
védjegyben részesültek (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: kutatás-fejlesztési projekt).
(2) A támogatás vissza nem térítendő támogatásként nyújtható.
(3) A támogatás halmozható azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező, valamint más elszámolható 
költségekhez nyújtott állami támogatással. Azonos elszámolható költségek vonatkozásában a támogatás a 85/K. § 
(1) és (2) bekezdése szerinti maximális mértékéig halmozható más állami támogatással.
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(4) A támogatásról támogatási döntés 2020. december 31-ig hozható.
85/H.  § (1) Az  a  vállalkozás részesülhet a  támogatásban, amely 2019. december 31-én nem minősült nehéz 
helyzetben lévő vállalkozásnak.
(2) Az  (1)  bekezdéstől eltérően támogatás nyújtható a  651/2014/EU bizottsági rendelet I.  melléklete szerinti azon 
mikro- vagy kisvállalkozás számára, amely 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, 
feltéve, ha a  támogatási döntés időpontjában nem áll a  csődeljárásról és felszámolási eljárásáról szóló törvény 
hatálya alá tartozó fizetésképtelenségi eljárás, így különösen felszámolási és csődeljárás alatt, továbbá az  Atr. 6.  § 
(4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.
85/I.  § (1) A  támogatás keretében elszámolható a  kutatás-fejlesztési projekthez kapcsolódó, annak időtartama 
alatt felmerült költség, így különösen a  személyzeti költségek, a  digitális és informatikai, diagnosztikai, valamint 
adatgyűjtési és -feldolgozási eszközök beszerzésével és használatával kapcsolatos költségek, a  kutatás-fejlesztési 
szolgáltatások, preklinikai vizsgálatok és klinikai vizsgálatok költségei, a  szabadalmak és más immateriális javak 
megszerzésével, validálásával és védelmével kapcsolatos költségek, továbbá az új és továbbfejlesztett oltóanyagok 
és gyógyszerek, kórházi és orvostechnikai eszközök, felszerelések, fertőtlenítőszerek és egyéni védőeszközök 
forgalmazásához szükséges megfelelőségértékelések és engedélyek megszerzésének költségei. A  IV. fázisú klinikai 
vizsgálathoz kapcsolódó költségek akkor számolhatóak el, ha igazolható, hogy a vizsgálat további tudományos vagy 
technológiai haladást tesz lehetővé.
(2) Ha a  kutatás-fejlesztési projekt a  20.  § (2)  bekezdése szerint megkezdődött 2020. február 1-jét megelőzően, 
támogatás csak abban az  esetben nyújtható, ha a  támogatás a  kutatás-fejlesztési projekt felgyorsításához vagy 
hatókörének növeléséhez szükséges. Ebben az  esetben az  elszámolható költségek a  felgyorsítást szolgáló 
intézkedésekhez vagy a kapacitásnöveléshez szükséges többletköltségek.
85/J.  § A  támogatás kedvezményezettjének kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a  támogatásban részesült 
kutatás-fejlesztési projekt eredményeként létrejött szellemi termék vonatkozásában megkülönböztetés mentesen 
és piaci feltételek mellett nem kizárólagos hasznosítási engedélyt biztosít bármely, az  EGT területén letelepedett 
jogalany számára.
85/K. § (1) A maximális támogatási intenzitás nem haladhatja meg
a) alapkutatás esetében az elszámolható költségek 100%-át,
b) ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetében az elszámolható költségek 80%-át.
(2) Ipari kutatás és kísérleti fejlesztés esetében az  (1)  bekezdés szerinti támogatási intenzitás 15 százalékponttal 
növelhető, ha
a) a kutatás-fejlesztési projekthez több tagállam hatósága is nyújt támogatást, vagy
b) a  kutatás-fejlesztési projektet kutató-tudásközvetítő szervezetekkel vagy vállalkozásokkal folytatott, határokon 
átnyúló együttműködés keretében hajtják végre.
85/L.  § A  közlemény alapján fennálló közzétételi kötelezettségre figyelemmel a  támogatást nyújtó a  85/F.  § 
szerinti tartalommal és határidő szerint adatot szolgáltat az  állami támogatások európai uniós versenyszempontú 
vizsgálatáért felelős szervezet részére a támogatásokról.

41/C. A koronavírus-járvány szempontjából releváns termékek előállítására irányuló beruházási 
támogatás
85/M.  § (1) A  koronavírus-járvány szempontjából releváns termékek előállítására irányuló beruházási támogatás 
(ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: támogatás) az  EUMSz 107.  cikk (1)  bekezdése szerinti állami 
támogatásnak minősül, és a közlemény 3.8. szakaszának szabályaival összhangban nyújtható.
(2) A támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható.
(3) A támogatás halmozható azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező, valamint más elszámolható 
költségekhez nyújtott állami támogatással. Azonos elszámolható költségek vonatkozásában a  támogatás más 
európai uniós tagállam hatósága által nyújtott támogatást kivéve nem halmozható más állami támogatással.
(4) A támogatásról támogatási döntés 2020. december 31-ig hozható.
85/N.  § (1) Az  a  vállalkozás részesülhet a  támogatásban, amely 2019. december 31-én nem minősült nehéz 
helyzetben lévő vállalkozásnak.
(2) Az  (1)  bekezdéstől eltérően támogatás nyújtható a  651/2014/EU bizottsági rendelet I.  melléklete szerinti azon 
mikro- vagy kisvállalkozás számára, amely 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, 
feltéve, ha a  támogatási döntés időpontjában nem áll a  csődeljárásról és felszámolási eljárásáról szóló törvény 
hatálya alá tartozó fizetésképtelenségi eljárás, így különösen felszámolási és csődeljárás alatt, továbbá az  Atr. 6.  § 
(4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.
85/O. § (1) A támogatás keretében elszámolható költségek a koronavírus-járvány szempontjából releváns termékek 
előállítására irányuló beruházáshoz (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: beruházás) kapcsolódó tárgyi 
eszközök és immateriális javak, továbbá a termelési kapacitások próbaüzemének költségei.
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(2) Ha a  beruházás a  20.  § (2)  bekezdése szerint megkezdődött 2020. február 1-jét megelőzően, támogatás 
a  beruházáshoz csak abban az  esetben nyújtható, ha a  támogatás a  beruházás üzembe helyezésének 
felgyorsításához vagy a  beruházás megkezdésekor tervezett kapacitásának növeléséhez szükséges. Ebben 
az  esetben az  elszámolható költségek a  felgyorsítást szolgáló intézkedésekhez vagy a  kapacitásnöveléshez 
szükséges többletköltségek.
85/P.  § (1) A  támogatás csak akkor ítélhető oda, ha a  kedvezményezett vállalja, hogy a  beruházást a  támogatás 
odaítélésétől számított hat hónapon belül a  támogatás odaítélésekor vállalt feltételeknek megfelelően befejezi. 
A  támogatást nyújtó köteles ellenőrizni, hogy a  beruházás befejezése a  vállalt feltételeknek megfelelően 
megtörtént-e, és mely időpontban került sor a beruházás befejezésére.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti határidő túllépésekor a  késedelem minden megkezdett hónapja után az  eredetileg 
megítélt támogatás 25%-át – a  támogatói döntéstől számított 5 éven belül, évente egyenlő részletekben – vissza 
kell fizetni, kivéve, ha a késedelem a támogatás odaítélésekor előre nem látható, elháríthatatlan, a kedvezményezett 
érdekkörén kívül felmerült, és rendkívüli körülménynek tudható be.
85/Q. § A maximális támogatási intenzitás a 85/O. § szerinti elszámolható költségek 80%-a, ami legfeljebb 95%-ig 
növelhető,
a) ha a beruházást az odaítéléstől számított két hónapon belül a kedvezményezett a támogatás odaítélésekor vállalt 
feltételeknek megfelelően befejezi, vagy
b) ha a beruházáshoz más európai uniós tagállam hatósága is nyújt támogatást.
85/R.  § A  közlemény alapján fennálló közzétételi kötelezettségre figyelemmel, a  támogatást nyújtó a  85/F.  § 
szerinti tartalommal és határidő szerint adatot szolgáltat az  állami támogatások európai uniós versenyszempontú 
vizsgálatáért felelős szervezet részére a támogatásokról.”

15. § (1) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 103/A. § (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, (8) és (9)  bekezdését, valamint 
5. cikkét.”

 (2) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 103/A. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  támogatást nyújtó az  1408/2013/EU bizottsági rendelet 5.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott 
feltételek teljesülését a  Magyar Államkincstár által, a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati 
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 26. § 
(1) bekezdés f ) pontja alapján vezetett támogatások nyilvántartása alapján ellenőrzi.”

4. A 2014–2020 programozási időszakra az Európai Területi Együttműködési Programokból rendelt 
források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról 
szóló 44/2016. (III. 10.) Korm. rendelet módosítása

16. §  A 2014–2020 programozási időszakra az  Európai Területi Együttműködési Programokból rendelt források 
felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 44/2016. 
(III. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 44/2016. (III. 10.) Korm. rendelet] 19. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) Nem ítélhető meg a 11–28/A. alcím szerinti támogatás
a) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás 
visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
b) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, 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.”

17. §  A 44/2016. (III. 10.) Korm. rendelet 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24. § E rendelet alapján
a) regionális beruházási támogatás esetén 2021. december 31-ig,
b) a 12–29. alcím szerinti támogatás esetén 2024. június 30-ig
lehet támogatási döntést hozni.”
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18. §  A 44/2016. (III. 10.) Korm. rendelet 26. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  2020. január 1. és 2021. június 30. között megszűnő munkahelyek a  2019. december 31-én vagy azt 
megelőzően tett, az (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalás szempontjából nem eredményeznek áttelepítést.”

5. A Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása

19. §  A Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 250/2016. 
(VIII. 24.) Korm. rendelet] 8/B. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem ítélhető meg a 8/F–8/Z. § szerinti támogatás – a 8/T. § szerinti támogatás kivételével –)
„b) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, 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.”

20. §  A 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 8/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8/E. § E rendelet alapján
a) a 8/F–8/K. § szerinti támogatás esetén 2021. december 31-ig,
b) a 8/L–8/T. § és a 8/W–8/Z. § szerinti támogatás esetén 2024. június 30-ig
lehet támogatási döntést hozni.”

21. §  A 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 8/G. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  2020. január 1. és 2021. június 30. között megszűnő munkahelyek a  2019. december 31-én vagy azt 
megelőzően tett, az (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalás szempontjából nem eredményeznek áttelepítést.”

6. A munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 
23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása

22. §  A munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez nyújtható támogatásról szóló 23/2017. (II. 3.) 
Korm. rendelet [a továbbiakban: 23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet] 9/A. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:
„(14) A  2020. január 1. és 2021. június 30. között megszűnő munkahelyek a  2019. december 31-én vagy azt 
megelőzően tett, a (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalás szempontjából nem jelentenek áttelepítést.”

23. §  A 23/2017. (II. 3.) Korm. rendelet 9/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9/B. § E rendelet alapján helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén 2024. június 30-ig, 
regionális beruházási támogatás esetén 2021. december 31-ig lehet támogatási döntést hozni.”

7. Záró rendelkezések

24. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 492/2020. (XI. 11.) Korm. rendelete
az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet végleges elhelyezését biztosító 
beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról

A Kormány
a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és f ) pontjában,
a 4. § a) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 3. pontjában,
a 4. § b) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.  törvény 62. § (1) bekezdés 
16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
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a 4. § c) és d) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában,
az 5.  § tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény 62.  § (1)  bekezdés 
27. pontjában,
a 6. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a  Budapest belterület 
28056  helyrajzi számú, valamint az  ezen ingatlanból a  telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását 
követően kialakított ingatlanokon megvalósuló, az  Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi 
Intézet végleges elhelyezését biztosító beruházás megvalósításával (a  továbbiakban: Beruházás) összefüggő, 
az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

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

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

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

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

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

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

5. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott ingatlan telkére a beépítés szabályait a  (2) bekezdés állapítja meg, azzal, 
hogy
a) a hatályos településrendezési eszközök és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni, és

b) ha a  hatályos településrendezési eszköz vagy az  OTÉK a  beépítés (2)  bekezdésben meghatározott sajátos 
szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a  településrendezési 
eszközt és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

 (2) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott ingatlan telkén a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 25%.

6. §  A Beruházásra irányuló közbeszerzési eljárásoknál az  építtető – az  építési beruházások, valamint az  építési 
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 14.  § (2)  bekezdés b)  pontja 
alapján – indokolási kötelezettség nélkül dönthet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja 
szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.

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

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 492/2020. (XI. 11.) Korm. rendelethez

A Beruházással 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. útügyi hatósági eljárások,
 6. vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,
 7. a  műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
 8. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
 9. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
10. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
11. földmérési hatósági eljárások,
12. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
13. hírközlési hatósági eljárások,
14. bányahatósági engedélyezési eljárások,
15. tűzvédelmi hatósági eljárások,
16. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
17. közegészségügyi hatósági eljárások,
18. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések 

engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,
19. a közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos eljárások,
20. azok az  1–19.  pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a  Beruházás 

megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához közvetlenül szükségesek,
21. az 1–20. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 493/2020. (XI. 11.) Korm. rendelete
az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint 
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek 
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

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

1. §  Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 
141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 44. §-sal egészül ki:
„44.  § E  rendeletnek az  egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint 
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek 
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 493/2020. (XI. 11.) Korm. rendelettel 
(a továbbiakban: Módr36.) megállapított 4.  §-át és 2.  mellékletében foglalt táblázat 50. sorát a  Módr36. 
hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”
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2. §  Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §  Az R. 4. § (1) és (2) bekezdésében az „és 49. sora” szövegrész helyébe a „ , 49. és 50. sora” szöveg lép.

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 493/2020. (XI. 11.) Korm. rendelethez

Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 50. sorral egészül ki:

(A B C

1 A beruházás megnevezése A beruházás megvalósításának helyszíne
Koordinációra kijelölt 

kormánymegbízott)

50.
Győr-Pér Repülőtér 
fejlesztése 

Pér közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti külterület 034/34, 052/2, 052/2/A, 
054/44, 077/2, 084/79, 087/4, 087/12 helyrajzi számú 
ingatlanok

Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kormányhivatalt 
vezető kormánymegbízott

A Kormány 494/2020. (XI. 11.) Korm. rendelete
a sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló  
65/2019. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés a)–c) pontjában, 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában, valamint 
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 65/2019. (III. 27.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
Rendelet) a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A.  § A  Kormány a  2.  mellékletben foglalt táblázat 5. sora szerinti beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű 
ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a  Fejér Megyei Kormányhivatalt vezető 
kormánymegbízottat jelöli ki.”

2. §  A Rendelet a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 5. sora szerinti beruházást a Kormány kiemelten közérdekű beruházássá 
nyilvánítja. A beruházás helyszíne a 2. mellékletben foglalt táblázat 5. sorában meghatározott ingatlanok.
(2) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben – a  (3)  bekezdésben foglaltak 
figyelembevételével – a 2. mellékletben foglalt táblázat 5. sora szerinti ingatlanok telkét rendezettnek kell tekinteni 
abban az esetben is, ha a telek helyi építési szabályzat szerinti kialakítása még nem történt meg.
(3) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 5. sora szerinti beruházás keretében megvalósuló felépítmények 
használatbavételi engedélye kiadásának feltétele a  2.  mellékletben foglalt táblázat 5. sora szerinti ingatlanok 
tekintetében a  helyi építési szabályzatban előírt telekhatár-rendezés végrehajtása, valamint annak ingatlan-
nyilvántartásba történő bejegyzése.”
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3. §  A Rendelet a következő 8. §-sal egészül ki:
„8.  § E  rendeletnek a  sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 65/2019. (III. 27.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 494/2020. (XI. 11.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr2.) megállapított 1/A.  §-át, 
2. §-át, 3. §-át, 3/A. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 5. sorát a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő 
közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

4. §  A Rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. §  A Rendelet
a) 2. §-ában a „3. és 4. sora” szövegrész helyébe a „3., 4. és 5. sora” szöveg,
b) 3. §-ában a „2. és 3. sora” szövegrész helyébe a „2., 3. és 5. sora” szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 494/2020. (XI. 11.) Korm. rendelethez

A Rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 5. sorral egészül ki:

  (A B

1. A beruházás megnevezése A beruházás megvalósításának helyszíne)

   

5.
Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu 
Sportakadémia

Sukoró közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti külterület 019/1, 019/16, 019/17 helyrajzi 
számú ingatlanok, valamint Velence közigazgatási területén 
elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 4514, 
4515 és 4516 helyrajzi számú ingatlanok

A Kormány 495/2020. (XI. 11.) Korm. rendelete
egyes koncesszióköteles tevékenységek tekintetében az illetékes ágazati miniszteri feladatok ellátásáról

A Kormány 
az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 
a 7. és 8.  § tekintetében a  minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37.  § b)  pont bb)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 8.  § d)  pontjára figyelemmel, 
az  1.  melléklet szerinti koncesszióköteles tevékenységek vonatkozásában, a  koncesszióról szóló 1991. évi  
XVI. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 5.  § (1)  bekezdésében és 10/C.  §-ában meghatározott feladatok tekintetében 
az illetékes ágazati miniszteri feladatokat – a koncessziós pályázat kiírásának, az ajánlattételi felhívás előkészítésétől 
a  koncessziós szerződés megkötéséig – az  általános politikai koordinációért felelős miniszter (a továbbiakban: 
miniszterelnök kabinetfőnöke) látja el.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti feladat- és hatásköröknek a  miniszterelnök kabinetfőnökéhez való kerülése nem minősül 
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 19. § (6) bekezdése szerinti jogutódlásnak.
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2. §  A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 8.  § e)  pontjára figyelemmel, 
a  2.  melléklet szerinti koncessziós tevékenységek tekintetében, a  Ktv. 5.  § (1)  bekezdésében az  állami vagyon 
felügyeletéért felelős miniszter feladat- és hatáskörét a miniszterelnök kabinetfőnöke látja el.

3. §  Az 1. § (1) bekezdése és a 2. § alapján a miniszterelnök kabinetfőnöke által megkötött
a) koncessziós szerződés megkötését követően felmerülő, a  koncessziós szerződéssel kapcsolatos feladat- 

és hatásköröket – különösen a  szerződés végrehajtása, ellenőrzése – a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján egyébként illetékes ágazati miniszter gyakorolja, 
valamint

b) koncessziós szerződésekből eredő, az  államot mint koncesszióba adót illető jogokat és kötelezettségeket 
a koncessziós szerződés megkötésétől az állam képviseletében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet alapján egyébként illetékes ágazati miniszter gyakorolja, illetve teljesíti.

4. § (1) A miniszterelnök kabinetfőnöke az 1. és 2. §-ban meghatározott feladat- és hatáskörét a Nemzeti Koncessziós Iroda 
(a továbbiakban: Iroda) közreműködésével látja el.

 (2) Az Iroda a Nemzeti Koncessziós Irodáról szóló 424/2020. (IX. 4.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében meghatározott 
közreműködés keretében:
a) előkészíti az  ajánlattételi felhívást, a  kiírásra kerülő pályázat tartalmát és dönt a  kiírásra kerülő pályázat 

tartalmáról,
b) előkészíti az  ajánlattételi eljárás, a  koncessziós pályázat elbírálásához szükséges dokumentumokat, ennek 

érdekében összefoglalja a szükséges információkat, tényeket, adatokat,
c) az a) és b) pont szerinti tevékenységek alapján javaslatot tesz a miniszterelnök kabinetfőnökének a koncessziós 

szerződés aláírása tekintetében.

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

6. § (1) E  rendeletet nem kell alkalmazni a  már folyamatban lévő koncessziós pályázati kiírások és a  már megkötött 
koncessziós szerződések tekintetében.

 (2) E  rendeletet a  hatálybalépését követően indult ajánlattételi eljárásokra, koncessziós pályázati eljárásokra kell 
alkalmazni.

7. §  A Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a  minősített adat kezelésének rendjéről szóló  
90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 4/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 4/A. § (3) bekezdése szerinti közös biztonsági vezető
a) a  miniszterelnöknek a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelet szerinti kormányzati 
igazgatási munkaszervezete,
b) a  miniszterelnöknek a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelet szerinti politikai 
munkaszervezete, és
c) a b) pont szerinti munkaszervezetet vezető miniszter által irányított központi államigazgatási szerv
tekintetében a biztonsági vezetői feladatokat egyidejűleg több, az a)–c) pont szerinti minősített adatot kezelő szerv 
vonatkozásában is elláthatja.”

8. §  A Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a  minősített adat kezelésének rendjéről szóló  
90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 4/B.  § (3)  bekezdésében az „(1)  bekezdés a) és b)  pontja” szövegrész helyébe 
az „(1) bekezdés” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléket a 495/2020. (XI. 11.) Korm. rendelethez

Koncesszióköteles tevékenységek, amelyek tekintetében a miniszterelnök kabinetfőnöke látja el 
a Ktv. 5. § (1) bekezdésében és 10/C. §-ában meghatározott feladatok tekintetében az illetékes ágazati 
miniszteri feladatokat

 1. A szerencsejáték szervezésére és működtetésére irányuló tevékenység.

2. melléket a 495/2020. (XI. 11.) Korm. rendelethez

Koncesszióköteles tevékenységek, amelyek tekintetében a miniszterelnök kabinetfőnöke látja el 
az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter Ktv. 5. § (1) bekezdése szerinti feladat- és hatáskörét

 1. A szerencsejáték szervezésére és működtetésére irányuló tevékenység.

A Kormány 496/2020. (XI. 11.) Korm. rendelete
játékkaszinó-egységek üzemeltetésére vonatkozó koncessziós szerződések megkötésére irányuló 
ajánlattételi eljárás, illetve koncessziós pályázat kiírásának kiemelt nemzetgazdasági érdekké minősítéséről

A Kormány a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (1d) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Kormány a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 4. § (3b) bekezdése 
alapján a  fővárosban és Pest megyében együtt öt, továbbá Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, 
Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében együtt 
két II. kategóriába sorolt játékkaszinó üzemeltetésére vonatkozó koncessziós szerződés megkötésére irányuló 
ajánlattételi eljárás, illetve koncessziós pályázat Szjtv. 4.  § (3a)  bekezdése szerinti kiírását – az  állami bevételek 
hosszú távú biztosítása érdekében – kiemelt nemzetgazdasági érdekké minősíti.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1741/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében való kormányzati részvétel összehangolásáról és 
az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottságról

I. A kormányzati részvétel általános szabályai

 1. Az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében való részvétel és az  ehhez kapcsolódó koordinációs eljárásrend 
tekintetében, figyelemmel a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendeletben 
foglaltakra, valamint a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat 90. pontjára, e határozatot 
kell alkalmazni.

 2. A tárgyalási álláspont kialakítása, az európai uniós tagságból fakadó feladatok koordinációja és nyomon követése, 
illetve az ezekkel kapcsolatos döntések előkészítése és végrehajtása az alábbi fórumokon történik:
a) az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság szakértői csoportjai (a továbbiakban: szakértői csoport),
b) az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: EKTB),
c) a Közigazgatási Államtitkári Értekezlet,
d) az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter, a  közös kül- és biztonságpolitikát, valamint 

a közös biztonság- és védelempolitikát érintő kérdésekben a külpolitikáért felelős miniszter szükség szerint 
együttműködésben a Kormány feladat- és hatáskörrel érintett más tagjával,

e) a Kormány.
 3. Magyarország Európai Unió mellett működő Állandó Képviselete (a  továbbiakban: Állandó Képviselet) mint 

az  európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztérium jogi személyiséggel 
rendelkező szervezeti egysége, és az  európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter irányítása alatt 
működő külképviselet, a  tárgyalási álláspont kialakításában és képviseletében a  rá vonatkozó szabályok szerint 
az e határozatban foglaltakra figyelemmel vesz részt.

II. Az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság

 4. Az EKTB általános feladata az európai uniós ügyek kormányzati koordinációja, valamint az európai uniós tagságból 
fakadó feladatok előkészítésének és végrehajtásának koordinálása és ellenőrzése, továbbá a képviselendő tárgyalási 
álláspontok előkészítése és összehangolása.

 5. Az EKTB feladatai különösen
a) az Európai Unió intézményei által előterjesztett új uniós jogalkotási aktusokra, illetve magyar szempontból 

kiemelt egyéb kezdeményezésekre vonatkozó induló tárgyalási álláspont (a  továbbiakban: induló 
mandátum) meghatározása,

b) az új uniós jogalkotási tervezetek vizsgálata azok jogalapja, továbbá a hatáskör-átruházás, a szubszidiaritás és 
az arányosság elveinek érvényesülése tekintetében,

c) az Európai Unió Tanácsa (a  továbbiakban: Tanács) munkacsoportjainak napirendjén szereplő módosult 
tartalmú vagy vitás uniós kezdeményezésekkel kapcsolatos tárgyalási álláspontjavaslatok meghatározása,

d) az egyéb tanácsi döntés-előkészítő bizottságok (mint egyes, az  alapszerződések által létrehozott, illetve 
közvetlenül a miniszteri tanácsokat előkészítő bizottságok, valamint a kormányzat részéről állandó delegált 
taggal működő bizottságok), valamint a Tanács működéséhez nem kapcsolódó bizottságok (mint az  uniós 
jogi aktusok végrehajtási szabályainak elfogadására létrehozott, a  tagállamok részvételével működő 
bizottságok, valamint egyéb kormányzati részvétellel működő bizottságok) üléseinek napirendjén szereplő 
uniós kezdeményezésekkel kapcsolatos tárgyalási álláspontjavaslatok meghatározása,

e) az Állandó Képviselők Bizottsága (a  továbbiakban: COREPER) napirendjén szereplő uniós 
kezdeményezésekkel kapcsolatos tárgyalási álláspontjavaslatok meghatározása,

f ) a Tanács üléseinek napirendi pontjaival kapcsolatos tárgyalási álláspontjavaslatok meghatározása,
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g) az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény (a  továbbiakban: Ogytv.) szerint az  Országgyűlés által 
folytatott egyeztetési eljárásban benyújtandó álláspontjavaslatok meghatározása,

h) a tagállami kötelezettségekkel összefüggő feladatok végrehajtásának ellenőrzése, a  tagállami 
kötelezettségek végrehajtásával összefüggő uniós eljárásokban képviselendő álláspontjavaslatok 
meghatározása,

i) javaslattétel az  Európai Unió Bírósága és az  EFTA Bíróság előtti eljárásokkal kapcsolatban az  eljárás 
megindításáról, a  beavatkozásról, valamint Magyarország részéről az  írásbeli észrevételek megtételéről és 
az eljárások során benyújtandó beadványok jóváhagyása,

j) az uniós intézmények által nyilvános konzultációra bocsátott kezdeményezésekkel kapcsolatos kormányzati 
álláspont összehangolása és meghatározása,

k) a Kormány európai uniós tematikájú üléseinek előkészítése a  Miniszterelnöki Kormányirodával 
együttműködve,

l) a Kormány elé terjesztést megelőzően, az  európai uniós politikával kapcsolatos, az  uniós tagságból 
fakadó feladatokkal összefüggő kormány-előterjesztések és tájékoztató anyagok tervezeteinek előzetes 
megtárgyalása,

m) az európai uniós döntéshozatali eljárások tekintetében felmerülő magyar érdekek beazonosítása, folyamatos 
figyelemmel kísérése és javaslattétel azok hatékony képviseletére,

n) az első helyi felelősség megállapítása abban az  esetben, ha az  adott ügy több kormánytag hatáskörébe is 
tartozik, illetve ha a  szakértői csoportban megjelenő feladat nem a  szakértői csoport vezetéséért felelős 
minisztérium vagy más központi államigazgatási szerv felelősségi körébe tartozik, és e  tekintetben nem 
sikerült előzetesen megállapodni,

o) a hazai kormányzati kommunikáció szempontjából kiemelt uniós ügyek és azok felelőseinek meghatározása,
p) döntés szakértői csoport, illetve szakértői alcsoport létrehozásáról, megszüntetéséről vagy összevonásáról.

 6. Az EKTB működésének részletes szabályait az  európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter által kiadott 
ügyrend állapítja meg. Az ügyrendet az EKTB előzetesen megtárgyalja és jóváhagyja.

 7. Az uniós döntéshozatali eljárásokban a  magyar érdekek szempontjából kiemelkedő jelentőségű vagy a  Kormány 
általános európai uniós politikája szempontjából meghatározó fontosságú kérdésekben, valamint az  EKTB vitás 
kérdéseiben az  európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter és a  Kormány feladat- és hatáskörrel 
érintett más tagja együttes előterjesztésére a  Kormány dönt. A  közös kül- és biztonságpolitikát, valamint a  közös 
biztonság- és védelempolitikát érintő kérdésekben az előterjesztő a külpolitikáért felelős miniszter, szükség szerint 
együttműködésben a  Kormány feladat- és hatáskörrel érintett más tagjával, kiemelten a  honvédelemért felelős 
miniszterrel.

 8. Az EKTB elnöke az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztérium európai uniós 
ügyekért felelős államtitkára, helyettese – egyben az EKTB titkára – az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős 
helyettes államtitkára (európai igazgató).

 9. Az EKTB tagjai a  minisztériumok – szervezeti és működési szabályzataik szerinti – európai uniós kérdésekben 
feladat- és hatáskörrel rendelkező helyettes államtitkárai. Ha valamely minisztériumban több helyettes államtitkár 
rendelkezik európai uniós kérdésekben feladat- és hatáskörrel, a  minisztérium EKTB tagját – a  szervezeti és 
működési szabályzat erre vonatkozó rendelkezése hiányában – a miniszter jelöli ki.

 10. Elsődleges feladat- és hatáskörébe tartozó területet érintő ügyekben az  EKTB egyeztetési és döntési eljárásában 
az EKTB elnökének megkeresése alapján részt vesz az adott tárgykör szerinti felelős szakértői csoportban tagsággal 
rendelkező központi államigazgatási szerv vezetője vagy vezető beosztású tisztviselője, valamint a Magyar Nemzeti 
Bank képviselője. A részvételre az EKTB elnöke más személyt is felkérhet. Az EKTB egyeztetési és döntési eljárásának 
állandó résztvevője a miniszterelnök európai uniós ügyekért felelős főtanácsadója, valamint az Állandó Képviselet 
vezetője (a továbbiakban: Állandó Képviselő), illetve az Állandó Képviselet vezetőjének helyettese (a továbbiakban: 
Helyettes Állandó Képviselő).

 11. Az EKTB tagja képviseli a  minisztériumot, illetve más központi államigazgatási szervet az  EKTB-ben, gondoskodik 
az  EKTB munkájában a  minisztérium, illetve más központi államigazgatási szerv európai uniós tagságból fakadó 
feladatainak egységes képviseletéről, összehangolja és felügyeli a  miniszter, illetve más központi államigazgatási 
szerv vezetője első helyi felelősségével működő szakértői csoportok munkáját.

 12. Az EKTB a döntését főszabály szerint írásos eljárás (a továbbiakban: rendes eljárás) keretében hozza meg, amelynek 
részletszabályait az EKTB ügyrendje állapítja meg.
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 13. Az EKTB szóbeli eljárás keretében (az EKTB ülése) tárgyalja az alábbiakat:
a) Tanácsülések előkészítése, a napirendi pontokra vonatkozó tárgyalási álláspont alapelemeinek egyeztetése,
b) a magyar érdekek szempontjából kiemelt jelentőségű, illetve vita esetén a  több minisztérium feladat- és 

hatáskörébe tartozó induló tárgyalási álláspontok meghatározása,
c) a Tanács előkészítő szerveinek (munkacsoportok, COREPER I és II) napirendjén szereplő, magyar szempontból 

kiemelt ügyekre vonatkozó tárgyalási álláspontok egyeztetése,
d) a magyar érdekek szempontjából kiemelt jelentőségű kötelezettségszegési vagy az  Európai Unió Bírósága 

előtti eljárások,
e) a magyar érdekek szempontjából kiemelt jelentőségű jogharmonizációs ügyek,
f ) az uniós intézményekbe és szervekbe való magyar jelölések és uniós relevanciával bíró egyéb intézményi 

ügyek (székhely, vezető pozíciók),
g) azon ügyek, amelyek tekintetében több központi államigazgatási szerv, illetve szakértői csoport között 

a tárgyalási álláspont kialakítását érdemben befolyásoló véleményeltérés áll fenn,
h) hatásköri viták rendezése,
i) az EKTB elnöke vagy tagja által az EKTB ülésén megtárgyalni javasolt egyéb kérdések.

 14. A Kormány európai uniós tematikájú üléseit az  EKTB elnöke által összehívott államtitkári szintű EKTB értekezlet 
készíti elő, amelynek meghívottjai a minisztériumok és a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkárai, 
és amelynek szabályait az EKTB ügyrend részletezi.

 15. Az EKTB ülését az  EKTB elnöke hívja össze. Ülés összehívását indokolt esetben az  EKTB bármely tagja 
kezdeményezheti az EKTB elnökénél.

 16. Az EKTB ülésének napirendjét az  EKTB tagjai javaslatainak figyelembevételével az  EKTB elnöke határozza meg, 
igazodva az  uniós döntéshozatali eljárások rendjéhez, valamint az  Európai Tanács, a Tanács, a  COREPER, az  egyéb 
tanácsi döntés-előkészítő bizottságok, az egyéb bizottságok és munkacsoportok munkatervéhez, illetve az aktuális 
európai uniós kérdésekhez.

 17. Az EKTB ülésére tanácskozási joggal szükség szerint meghívást kap a  szakértői munkacsoport működtetéséért 
felelős más központi államigazgatási szerv vezető beosztású kormánytisztviselője (az EKTB tagjai és meghívottjai 
a  továbbiakban együtt: EKTB képviselő). Az  EKTB képviselőket eseti jelleggel más felhatalmazással rendelkező 
vezető beosztású kormánytisztviselő helyettesítheti.

 18. Az EKTB ülését az elnök, távolléte vagy akadályoztatása esetén az EKTB titkára vezeti. Az elnök és a titkár egyidejű 
távolléte vagy akadályoztatása esetén az EKTB ülését az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter által 
vezetett minisztérium más felhatalmazással rendelkező vezető beosztású kormánytisztviselője vezetheti.

 19. Az EKTB döntési javaslatait az  európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter a  Kormány ügyrendje 
szerint az  előterjesztés véleményezésére vonatkozó szabályok mellőzésével – a  Miniszterelnöki Kormányirodával 
együttműködve – benyújtja a  Kormány részére. Kiemelt kormányzati érdekből az  európai uniós ügyek 
koordinációjáért felelős miniszter az EKTB döntési javaslatait a következő kormányülésre közvetlenül benyújthatja. 
Rendkívüli sürgősség esetében az EKTB napirendjén szereplő vitás európai uniós kérdésekben a Kormány egyidejű 
írásbeli tájékoztatása mellett az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter a feladat- és hatáskör szerint 
felelősséggel rendelkező miniszter véleményének figyelembevételével önállóan dönthet.

 20. Az EKTB működésével kapcsolatos adminisztratív és előkészítő feladatokat az európai uniós ügyek koordinációjáért 
felelős miniszter által vezetett minisztériumban működő EKTB Titkárság látja el.

 21. Az EKTB üléseiről nem nyilvános emlékeztető készül.

III. A szakértői csoport

 22. A Kormány európai uniós politikájának végrehajtása, az  európai uniós tagságból fakadó feladatok előkészítése 
és az  uniós döntéshozatali eljárások során képviselendő tárgyalási álláspontok kialakítása, az  uniós politikák 
alakulásának nyomon követése és a  szükséges kormányzati intézkedések koordinálása érdekében szakértői 
csoportok működnek.

 23. A szakértői csoport vezetője a  feladat- és hatáskör szerinti első helyen felelős miniszter vagy más központi 
államigazgatási szerv vezetője által kijelölt vezető, vagy felhatalmazással bíró vezető beosztású kormánytisztviselő. 
Ha a  szakértői csoport feladata több központi államigazgatási szerv feladat- és hatáskörét érinti, és vezetését 
illetően vita alakul ki, a szakértői csoportot vezető minisztériumról az EKTB dönt.

 24. A szakértői csoport tagjai a feladat- és hatáskör szerint érintett minisztériumok, illetve más központi államigazgatási 
szervek kijelölt tisztségviselői, továbbá minden esetben az  Igazságügyi Minisztérium és a  Pénzügyminisztérium 
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kijelölt kormánytisztviselője és az  Állandó Képviselet kijelölt diplomatája. A  szakértői csoport vezetője 
engedélyezheti más központi államigazgatási szerv képviselőinek részvételét is a szakértői csoport munkájában.

 25. A szakértői csoport vezetőjének feladata:
a) a szakértői csoport munkájának irányítása és összehangolása,
b) a tárgyalási álláspontra vonatkozó javaslat előkészítése és egyeztetése,
c) gondoskodás a tárgyalási álláspont képviseletéről, különös tekintettel a tanácsi munkacsoportban részt vevő 

szakértő kijelölésére, a tárgykör szerint illetékes EKTB tag egyetértésével,
d) az 5.  pont d)  alpontjával összhangban – ha szakértői csoport szinten biztosítható – az  egyéb tanácsi 

döntés-előkészítő bizottságok ülésein résztvevő szakértői csoporttag kijelölése.
 26. A szakértői csoport köteles a  feladatkörét érintő hazai és uniós jogalkotási menetrendet – különös tekintettel 

a Kormány törvényalkotási programjára, munkatervére, valamint az Európai Bizottság és a Tanács soros elnöksége 
munkaprogramjára – nyomon követni és azok összehangolása érdekében a  minisztériumnál, más központi 
államigazgatási szervnél a szükséges intézkedéseket megtenni, illetve kezdeményezni.

 27. A szakértői csoport az uniós döntéshozatal során napirenden szereplő kérdések megvitatása céljából ülést tart vagy 
írásbeli egyeztetést folytat. A szakértői csoport ülését a szakértői csoport vezetője hívja össze vagy kezdeményezi 
az írásos egyeztetést. Ezt a szakértői csoport bármely tagja kezdeményezheti.

 28. A szakértői csoportok és szakértői alcsoportok létrehozásáról, megszüntetéséről és összevonásáról a  tárgykör 
szerint feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszter, vagy az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter 
kezdeményezésére az EKTB dönt.

 29. A szakértői csoportok felsorolását és vezetésük felelősségi rendjét, valamint a  működésükre vonatkozó részletes 
szabályokat az EKTB ügyrendje tartalmazza.

IV. A tárgyalási álláspont kialakítása

 30. A szakértői csoport minden, a  feladatkörébe tartozó, az  uniós döntéshozatali eljárásban napirenden szereplő 
kérdéssel kapcsolatban írásbeli tárgyalási álláspontot készít. A tárgyalási álláspontokat minden esetben egyeztetni 
kell a szakértői csoport tagjaival és – ha ez indokolt – más érintett szakértői csoporttal.

 31. A 30. pont végrehajtása keretében tárgyalási álláspontot kell készíteni az alábbi uniós fórumok napirendjén szereplő 
napirendi pontokhoz:
a) a tanácsi munkacsoporti ülések, kivéve a magyar érdekek szempontjából döntést, illetve állásfoglalást nem 

igénylő tájékoztató pontok,
b) az egyéb tanácsi döntés-előkészítő bizottságok, valamint a  Tanács működéséhez nem kapcsolódó 

bizottságok ülései,
c) a COREPER ülések,
d) a Tanács formális ülései, valamint – a  magyar érdekek szempontjából döntést igénylő napirendi pontok 

esetén – az informális miniszteri találkozók, ideértve a videokonferencia útján megtartott tanácskozásokat is.
 32. A 30.  pont végrehajtása keretében álláspontjavaslatot kell készíteni az  Országgyűlés részére az  Ogytv. szerinti 

egyeztetési eljárás keretében.
 33. A Tanács különböző formációi előkészítésének felelősségi rendjét az 1. melléklet határozza meg.
 34. A szakértői csoport feladata, hogy – a  tárgykör szerint felelős EKTB tag jóváhagyásával – az  Európai Unió 

intézményei által bemutatott új uniós kezdeményezésre vonatkozóan a  tanácsi munkacsoportban való érdemi 
tárgyalás megkezdése előtt beterjessze az  induló mandátum tervezetét az  EKTB elé. Az  induló mandátum 
tervezete készítésének kötelezettsége a  Tanács működéséhez nem kapcsolódó bizottságoknak beterjesztett 
kezdeményezésekre is vonatkozik. Az  induló mandátum tervezetének EKTB általi elfogadásáig a magyar álláspont 
képviseletét ellátó személy csak vizsgálati fenntartás bejelentésére és értelmező kérdések felvetésére jogosult. 
Az induló mandátumra a tárgyalási álláspontra vonatkozó rendelkezéseket (37. pont) kell megfelelően alkalmazni.

 35. A szakértői csoport az  induló mandátum összeállítása előtt szükség szerint, illetve a  magyarországi gazdasági 
szereplők érdekeinek érintettsége esetén lefolytatja az  érintett társadalmi-gazdasági érdekképviseletekkel való 
előzetes konzultációt, amelynek eredményeit az induló mandátum rögzíti.

 36. Az uniós döntéshozatalban képviselendő tárgyalási álláspontot a  szakértői csoport vezetője egyeztetés céljából, 
határidő megjelölésével megküldi a  szakértői csoport tagjainak. A  határidőt úgy kell megállapítani, hogy 
az észrevételezésre megfelelő idő álljon rendelkezésre.
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 37. A tárgyalási álláspontnak tartalmaznia kell
a) az uniós kezdeményezés rövid ismertetését és a tárgyalások tervezett menetének összefoglalását, beleértve 

annak a Tanács soros elnöksége általi tervezését,
b) az uniós kezdeményezéssel kapcsolatos magyar érdekeket vagy annak hiányát, illetve – különösen az utóbbi 

esetben – az esetleges kereszttámogatások lehetőségét,
c) az ismert és a magyar érdekek érvényesítése szempontjából irányadónak tekinthető tagállami álláspontokat,
d) az uniós kezdeményezés kapcsolódását a  magyar szakpolitikákhoz, valamint a  tervezetből következő hazai 

jogalkotási, intézményfejlesztési feladatok rövid bemutatását,
e) az uniós kezdeményezés elfogadása esetén várható gazdasági, költségvetési és társadalmi hatást és 

– ha az  a  tervezet tartalmát tekintve lényeges – a  környezeti, egészségügyi és egyéb hatást bemutató 
hatástanulmányt,

f ) az adott ülés célját és a fentiek alapján a tárgyalások során érvényesíteni kívánt célokat és érdekeket,
g) a kezdeményezésre, illetve – szükség szerint – annak egyes rendelkezéseire vonatkozó álláspontot és 

fentiekre figyelemmel annak rövid indokolását.
 38. Legkésőbb az uniós kezdeményezés COREPER általi tárgyalására készített tárgyalási álláspontban – ha a COREPER 

az  uniós kezdeményezés elfogadás céljával tárgyalja – ki kell térni az  uniós kezdeményezés magyar nyelvű 
szövegének elfogadhatóságára, és szükség szerint csatolni kell a magyar nyelvű változatra vonatkozó addig el nem 
fogadott módosítási javaslatokat.

 39. A szakértői csoport vezetője gondoskodik arról, hogy az uniós kezdeményezés szövegét a tanácsi munkacsoportban 
folytatott egyeztetések során a szakértői csoport véleményezze.

 40. A tárgykör szerint felelős EKTB tag az  EKTB ügyrendjében meghatározott módon gondoskodik az  új uniós 
jogalkotási tervezetek vizsgálatáról azok jogalapja, továbbá a hatáskör-átruházás, a szubszidiaritás és az arányosság 
elveinek érvényesülése tekintetében, legkésőbb az adott uniós tervezet magyar nyelvű változatának megjelenését 
követő egy héten belül.

 41. Az egyéb tanácsi döntés-előkészítő bizottságok ülésén képviselendő tárgyalási álláspont kialakítása érdekében 
a  szakértői csoport egyeztetést folytat. Az  egyéb tanácsi döntés-előkészítő bizottságok napirendjéről a  szakértői 
csoport vezetője az  EKTB elnökét előzetesen tájékoztatja. Az  egyéb tanácsi döntés-előkészítő bizottságok ülésén 
képviselendő tárgyalási álláspontjavaslatot a szakértői csoportra irányadó egyeztetési rendnek megfelelően az adott 
bizottság munkájában a miniszter által kijelölt vezető tisztviselők bevonásával, az e határozatban foglaltak szerint 
kell előkészíteni. A tárgyalási álláspontjavaslatot az EKTB elnökének minden esetben meg kell küldeni egyeztetésre. 
A  feladat- és hatáskörrel rendelkező minisztérium EKTB tagja a  tárgyalási álláspontjavaslatról, illetve annak 
képviseletéről az EKTB-t tájékoztatni köteles.

 42. A közös kül- és biztonságpolitikai, valamint a  közös biztonság- és védelempolitikai kérdésekben a  tárgyalási 
álláspontot – a  Kormány fenntartott hatáskörének sérelme nélkül – a  külpolitikáért felelős miniszter a  Kormány 
feladat- és hatáskörrel érintett más tagjaival egyeztetve javasolja, és gondoskodik annak képviseletéről. 
A  külpolitikáért felelős miniszter képviselője – szükség esetén egyeztetést követően – az  EKTB-t előzetesen 
tájékoztatja a tárgyalási álláspontjavaslatról, ha azt a vonatkozó titoktartási szabályok lehetővé teszik.

 43. Az EKTB ülésére minden esetben be kell nyújtani a tárgyalási álláspontjavaslatot, ha
a) Tanácsülés napirendjén szereplő döntési pontra vonatkozik,
b) a magyar érdekek szempontjából kiemelt jelentőségű, illetve vita esetén több központi államigazgatási szerv 

kompetenciájába tartozó induló mandátumra vonatkozik,
c) az álláspontjavaslat meghatározása a  szakértői csoport vezetője szerint olyan kiemelt jelentőségű kérdést 

érint, amelyben a Kormány külön határozatba foglalt döntése vagy intézkedése szükséges,
d) az álláspont az Ogytv. szerinti egyeztetési eljárás részét képezi,
e) a tanácsi munkacsoportban, az  egyéb döntés-előkészítő bizottságban és egyéb munkacsoportban 

képviselendő tárgyalási álláspont tekintetében véleménykülönbség maradt fenn, amelyet rendes eljárásban 
sem sikerült feloldani.

 44. Az EKTB elnöke vagy az Állandó Képviselő – különösen indokolt esetben – az európai uniós ügyek koordinációjáért 
felelős miniszter és a  Kormány feladat- és hatáskörrel érintett más tagja egyidejű tájékoztatása és soron kívüli 
egyeztetés kezdeményezése mellett a tárgyalási álláspont végrehajtását (képviseletét) felfüggesztheti.
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V. A tárgyalási álláspont képviselete

 45. Az Európai Unió intézményeitől érkező dokumentumokat az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter 
által vezetett minisztérium közvetlenül küldi meg a  feladat- és hatáskörrel érintett más központi államigazgatási 
szervnek. Ha az Európai Unió intézményei a dokumentumokat az Állandó Képviseletnek küldik meg, úgy az
a) a szakmai irányítás gyakorlásához szükséges minősített és nem minősített iratokat az  európai uniós ügyek 

koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak,
b) az egyes szaktárcák első helyi feladat- és hatáskörébe tartozó területek esetében a  minősített és nem 

minősített iratokat a szaktárca EKTB tagjának és másolatban az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős 
miniszter által vezetett minisztériumnak továbbítja.

 46. Magyarország EU Központi Nyilvántartója feladatait a Külgazdasági és Külügyminisztérium látja el.
 47. Ha az  Európai Unió intézményeitől az  uniós tagsággal, különösen az  uniós tagságból fakadó kötelezettségekkel 

összefüggő bármilyen dokumentum vagy megkeresés érkezik közvetlenül valamelyik minisztériumhoz vagy 
központi államigazgatási szervhez, azt a  minisztérium, illetve más központi államigazgatási szerv tájékoztatásul, 
illetve illetékességből továbbítja az  európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium részére. Az  Európai Unió intézményei részére főszabályként valamennyi dokumentum, válasz vagy 
megkeresés megküldése az  európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
európai uniós ügyekért felelős államtitkárságán keresztül történik. A  közös kül- és biztonságpolitikát, valamint 
a  közös biztonság- és védelempolitikát érintő dokumentumokat a  megfelelő szakértői egyeztetést követően 
a  külpolitikáért felelős miniszter továbbítja a  megkereső uniós intézmény felé, az  Állandó Képviselet és európai 
uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása mellett.

 48. A Tanács ülésén a  Kormányt, az  elfogadott tárgyalási álláspontban foglaltaknak megfelelően az  1.  mellékletben 
meghatározott felelősségi rend szerint felelős miniszter, illetve távolléte vagy akadályoztatása esetén a  miniszter 
által kijelölt államtitkár képviselheti.

 49. A Tanács ülésén a  Kormányt a  tárgykör szerint felelős miniszter vagy államtitkár távolléte vagy akadályoztatása 
esetén az Állandó Képviselő, vagy a Helyettes Állandó Képviselő képviselheti.

 50. A COREPER ülésén a Kormányt az elfogadott tárgyalási álláspontban foglaltaknak megfelelően az Állandó Képviselő, 
illetve a  Helyettes Állandó Képviselő képviseli. Az  Állandó Képviselőt, valamint a  Helyettes Állandó Képviselőt 
akadályoztatása esetén az általuk az Állandó Képviselet diplomatái közül kijelölt diplomata helyettesíti. A Politikai és 
Biztonsági Bizottság (a továbbiakban: PSC) ülésén a Kormányt a PSC nagykövet, illetve helyettese képviseli.

 51. Egyéb döntés-előkészítő bizottságban a  feladat- és hatáskörrel rendelkező kormánytag által kijelölt 
kormánytisztviselő, a  tanácsi munkacsoportban és az  egyéb bizottságban a  szakértői csoport vezetője által 
a  tárgykör szerint feladat- és hatáskörrel rendelkező EKTB tag egyetértésével kijelölt szakértő vagy az  Állandó 
Képviselet illetékes szakdiplomatája vesz részt és képviseli a tárgyalási álláspontot.

 52. Egyéb döntés-előkészítő bizottság és a tanácsi munkacsoport munkájában az első helyen felelős minisztérium vagy 
központi államigazgatási szerv kijelölt szakértői csoporttagja, a  szakértői csoport vezetője által az  európai uniós 
ügyek koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztérium egyidejű tájékoztatása mellett kijelölt más 
minisztérium vagy központi államigazgatási szerv szakértői csoporttagja, illetve az Állandó Képviselet diplomatája 
vesznek részt.

 53. A Tanács működéséhez nem kapcsolódó bizottságok ülésein az uniós jogi aktus végrehajtásáért első helyen felelős 
minisztérium szakértői csoport tagja, illetve az Állandó Képviselet diplomatája vesz részt. Ettől csak kivételesen és 
indokolt esetben, az  európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztérium egyidejű 
tájékoztatása mellett lehet eltérni.

 54. A Kormány képviselője az  egyeztetett és jóváhagyott tárgyalási álláspont képviseletére a  Kormány nevében 
nyilatkozat megtételére jogosult. A  jelen határozat rendelkezései alapján jóváhagyott kormányzati állásponttól 
eltérni
a) tanácsi munkacsoportban vagy más, e  határozat hatálya alá tartozó bizottságban nem lehet; amennyiben 

ennek szükségessége felmerül, úgy vizsgálati fenntartást kell bejelenteni,
b) a COREPER ülésén az érdemi rész tekintetében az érintett EKTB taggal és az EKTB elnökével való egyeztetés 

mellett lehet,
c) a Tanács ülésén az  EKTB elnökével, illetve – ha kiemelt kérdésről van szó – az  európai uniós ügyek 

koordinációjáért felelős miniszterrel való egyeztetést követően lehet.
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 55. Ha a  kormányzati álláspontot érdemben befolyásoló körülmény merült fel a  döntés-előkészítő bizottság, 
a  munkacsoport, az  egyéb bizottság, a  COREPER vagy a  Tanács ülésén, az  EKTB tag arról köteles az  EKTB-t 
tájékoztatni és szükség szerint annak döntését kezdeményezni.

 56. A részt vevő szakértői csoporttag, illetve szakdiplomata a  döntés-előkészítő bizottság, a  munkacsoport és 
az  egyéb bizottság ülését követő három munkanapon belül írásbeli jelentésben köteles tájékoztatni az  ülésen 
elhangzottakról a szakértői csoport vezetőjét, tagjait és az érintett EKTB tagot.

 57. A közös kül- és biztonságpolitikai, valamint a  közös biztonság- és védelempolitikai kérdésekben a  tárgyalási 
álláspontot a  külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium közös kül-, biztonság- és védelempolitikai 
kérdésekben felelős helyettes államtitkára küldi meg az  Állandó Képviselet és az  európai uniós ügyek 
koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére, és gondoskodik azok nyilvántartásáról.

 58. Az Európai Tanács ülésén történő részvétel előkészítése, beleértve a  szükséges egyeztetéseket és a  tárgyalási 
álláspont-javaslatok kialakítását, a miniszterelnök által meghatározott felelősségi rend szerint történik.

VI. Az Országgyűlés és a Kormány, valamint az Európai Parlament magyarországi képviselői és 
a Kormány európai uniós ügyekben történő együttműködéséből adódó kormányzati feladatok

 59. Az Ogytv. által meghatározott kormányzati feladatok összehangolását az  európai uniós ügyek koordinációjáért 
felelős miniszter látja el.

 60. A Magyarország szempontjából kiemelt jelentőségű uniós kezdeményezéseket megjelölő, az Országgyűlésnek szóló 
értesítést az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter a Kormány feladat- és hatáskörrel érintett más 
tagjával együttműködve készíti elő.

 61. Ha az  Országgyűlés bizottsága álláspontjavaslatot kér a  Kormánytól, a  kérdés szerint feladat- ás hatáskörrel 
rendelkező szakértői csoport – e határozat rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával – az Ogytv.-ben foglaltaknak 
megfelelő tartalommal alakítja ki az országgyűlési álláspontjavaslatot, amelyet a felelős EKTB tag útján az EKTB elé 
terjeszt. Az országgyűlési tárgyalási álláspont előkészítésének rendjére e határozat rendelkezéseit megfelelően kell 
alkalmazni.

 62. Ha az  Országgyűlés az  adott álláspont-javaslattal kapcsolatban egyeztetési eljárást kezdeményez, ennek 
lefolytatásáról és az  ezzel kapcsolatos minden egyéb feladatról a  tárgykör szerint első helyi felelős miniszter 
az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása mellett gondoskodik.

 63. Az EKTB képviselők az  Országgyűlés részéről érkezett megkeresésekről, illetve az  Országgyűlés részére adott 
tájékoztatásokról folyamatosan beszámolnak az EKTB részére.

 64. Az Európai Parlament magyarországi képviselőivel kapcsolatos feladatok összehangolását az  európai uniós ügyek 
koordinációjáért felelős miniszter látja el.

VII. Záró rendelkezések

 65. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 66. Hatályát veszti az  Európai Unió döntéshozatali tevékenységében való kormányzati részvétel összehangolásáról és 

az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottságról szóló 1742/2014. (XII. 15.) Korm. határozat.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1741/2020. (XI. 11.) Korm. határozathoz

Az Európai Unió Tanácsa formációi előkészítésének kormányzati felelősségi rendje

Tanácsi formáció Első helyi felelős minisztériumok Társfelelős minisztériumok, háttérintézmények

Általános Ügyek Tanácsa IM, KKM, ITM1

Külügyek Tanácsa KKM HM2

Bel- és Igazságügyi Tanács BM, IM3

Gazdasági és Pénzügyi Tanács PM
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Foglalkoztatási, Szociálpolitikai,
Egészségügyi, Fogyasztóvédelmi
Ügyek Tanácsa

ITM, EMMI, CSTNM4 PM, BM

Versenyképességi Tanács ITM
PM, IM, KKM, NKFIH, MKI, MK, MTÜ (MK), 

SZTNH5

Közlekedési, Távközlési és Energia 
Tanács

ITM

Mezőgazdasági és Halászati Tanács AM
Környezetvédelmi Tanács AM ITM6, BM7

Oktatás, Ifjúság, Kultúra és Sport 
Tanácsa

EMMI, ITM, CSTNM8 ME9

1 A bővítéssel, illetve az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti kapcsolatokkal összefüggő kérdésekben a KKM, 
a kohéziós ügyekben az ITM az első helyi felelős.
2 A védelmi miniszteri formáció tekintetében.
3 A belügyi témákért a BM, az igazságügyi dossziékért az IM felel.
4 Az  ITM feladat- és hatáskörébe tartozik a  fogyasztóvédelem és a  foglalkoztatáspolitika, míg az  EMMI feladat- és 
hatásköréhez tartozik az egészségügy, a szociálpolitika, továbbá a BM feladat- és hatáskörébe tartozik a társadalmi 
felzárkózás és a  közfoglalkoztatás. A  családpolitika a  CSTNM feladat- és hatásköre. Ezen felül a  szociál- és 
nyugdíjpolitika egyes vonatkozásaiért is a  CSTNM felel, a  társadalombiztosítási nyugellátásokra vonatkozó 
jogszabályok kidolgozása körében az EMMI-vel megosztva.
5 A  belső piacért és a  versenyjogi ügyekért az  IM, a  turizmusért az  MTÜ (MK), az  űrügyekért a  KKM, a  better/
smart regulation ügyekért az  MKI, a  szellemi tulajdoni ügyekért az  SZTNH és az  IM, a  kutatásfejlesztésért 
pedig az  NKFIH felel. A  PM-hez tartoznak a  tőke szabad áramlását és a  makrogazdasági szabályozást, valamint 
az  esetlegesen az  Európai Szemesztert érintő kérdések. Az  áruk és a  munkaerő szabad áramlásával, valamint 
a gazdaságstratégiával, gazdaságfejlesztéssel és fogyasztóvédelemmel összefüggő, továbbá az ipar-, vállalkozás- és 
kkv-politikát érintő ügyekben az ITM felelős.
6 A klímapolitikai ügyek tekintetében.
7 A vízügyi kérdések tekintetében.
8 A felsőoktatás, a  felnőttképzés, a szakképzés és az audiovizuális politika tekintetében az  ITM az első helyi felelős 
minisztérium, míg a kultúra, a sport és a köznevelés területén az EMMI jár el. A CSTNM felel ugyanakkor a gyermek- 
és ifjúságpolitikáért, a  gyermekek napközbeni ellátásával kapcsolatos jogszabályok kidolgozása körében 
az EMMI-vel megosztva.
9 A kulturális örökségi témák felelőse a Miniszterelnökség.

A Kormány 1742/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap tekintetében 
a Kifizető Ügynökséggel kapcsolatos tanúsító szervi feladatok, valamint az illetékes hatósági közreműködés 
keretében az akkreditációs felügyeleti és monitoring vizsgálatok elvégzéséhez szükséges forrás 
biztosításáról

A Kormány
 1. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  Európai Mezőgazdasági Garancia Alap és az  Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alap tekintetében a  Kifizető Ügynökséggel kapcsolatos tanúsító szervi feladatok, valamint 
az  illetékes hatósági közreműködés keretében az  akkreditációs felügyeleti és monitoring vizsgálatok elvégzése 
érdekében
a) gondoskodjon 227 800 000 forint többletforrás rendelkezésre állásáról a  Magyarország 2021. évi központi 

költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet, 1. Agrárminisztérium 
igazgatása cím előirányzat javára,
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b) gondoskodjon
ba) 455 600 000 forint rendelkezésre állásáról a 2022. évi központi költségvetés XII. Agrárminisztérium 

fejezetében,
bb) 665 600 000 forint rendelkezésre állásáról a 2023. évi központi költségvetés XII. Agrárminisztérium 

fejezetében,
bc) 455 600 000 forint rendelkezésre állásáról a 2024. évi központi költségvetés XII. Agrárminisztérium 

fejezetében,
bd) 277 800 000 forint rendelkezésre állásáról a 2025. évi központi költségvetés XII. Agrárminisztérium 

fejezetében,
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: az a)  alpont tekintetében a  2021. évi központi költségvetés végrehajtása során, legkésőbb 

2021. június 15-éig
 a b)  alpont tekintetében a 2022–2025. években, az  adott évi központi költségvetés tervezése 

során
 2. engedélyezi az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 36. § (4c) bekezdés a) pontja 

alapján az Agrárminisztérium számára a többéves fizetési kötelezettséggel járó szerződések megkötését, azzal, hogy 
a kötelezettségvállalás összege a 2021–2025. évek kiadási előirányzata terhére legfeljebb 3 020 052 024 forint lehet, 
amelyből
a) 2 082 400 000 forint az 1. pont szerinti többletforrás,
b) 937 652 024 forint az Agrárminisztérium igazgatása saját költségvetése terhére kerül biztosításra;

 3. az Áht. 36.  § (4c)  bekezdés a)  pontjában biztosított jogkörében eljárva a  2021–2025. évi központi költségvetés 
Agrárminisztérium fejezet kiadási előirányzatai terhére vállalható kötelezettségek felső korlátját
a) a 2021. évre 227 800 000 forintban,
b) a 2022. és a 2024. évre évi 455 600 000 forintban,
c) a 2023. évre 665 600 000 forintban,
d) a 2025. évre 277 800 000 forintban
állapítja meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1743/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
a 2020/21-es női kosárlabda Euroliga alapszakasz I. csoportkörének megrendezéséhez szükséges 
kormányzati intézkedésekről

A Kormány
 1. támogatja, hogy a  Raabersport Sporttevékenységet Végző és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

(cégjegyzékszáma: 08-09-009661, székhelye: 9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 48., a  továbbiakban: Társaság) 
megrendezze a  2020/21-es női kosárlabda Euroliga alapszakasz I. csoportkörét (a  továbbiakban: Sportesemény) 
Magyarországon;

 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere bevonásával a  Sportesemény megvalósítása 
érdekében gondoskodjon legfeljebb 149 074 500 forint biztosításáról a  Magyarország 2020. évi központi 
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 4. Versenysport támogatása jogcímcsoport 
javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal
 3. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a  Sportesemény megrendezése érdekében  

– a 2. pontban meghatározott forrás terhére, 149 000 000 forint összegben – a Társasággal támogatási jogviszony 
létesítéséről elszámolási és a fel nem használt költségvetési támogatás tekintetében visszatérítési kötelezettséggel;
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Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követő 30 napon belül

 4. felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy gondoskodjon a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság útján a Sportesemény lebonyolításához kapcsolódó turisztikai szempontok érvényesítéséről.

Felelős: a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: a Sportesemény szervezésével és lebonyolításával egyidejűleg, folyamatosan

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1744/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
a közúti felújításokra vonatkozó kiemelt társadalmi igények megvalósítása érdekében szükséges 
intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért a  közúti felújításokra vonatkozó kiemelt társadalmi igények megvalósításának szükségességével, 

az 1. melléklet szerint;
 2. egyetért azzal, hogy a  közúti felújításokra vonatkozó kiemelt társadalmi igények megvalósításának finanszírozása 

érdekében összesen 157 247 685 622 forint központi költségvetési forrás kerüljön biztosításra az  alábbi, 
költségvetési évek szerinti bontásban:
a) a 2020. évben 14 298 284 785 forint,
b) a 2021. évben 108 081 707 103 forint,
c) a 2022. évben 34 867 693 734 forint;

 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – a  közúti 
felújításokra vonatkozó kiemelt társadalmi igények megvalósításának finanszírozása érdekében gondoskodjon:
a) a 2020. évben szükséges 14 298 284 785 forint rendelkezésre állásáról a  Magyarország 2020. évi központi 

költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1.  melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium 
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím, 30. Közúthálózat 
felújítása jogcímcsoport javára,

b) a 2021. évben szükséges 108 081 707 103 forint rendelkezésre állásáról az  Innovációs és Technológiai 
Minisztérium fejezet közúthálózat felújítását finanszírozó előirányzata javára,

c) a 2022. évre szükséges 34 867 693 734 forint rendelkezésre állásáról az  Innovációs és Technológiai 
Minisztérium fejezet közúthálózat felújítását finanszírozó előirányzata javára;
Felelős: pénzügyminiszter 

innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: az a) alpont tekintetében a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során 

a b) alpont tekintetében a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során 
a c) alpont tekintetében a 2022. évi központi költségvetés tervezése során

 4. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az elérhető európai uniós források függvényében 
gondoskodjon az  1.  pontban hivatkozott, az  1.  melléklet szerinti, központi költségvetési forrásból megvalósítani 
tervezett projektek átemeléséről az  adott projektek finanszírozását lehetővé tévő európai uniós finanszírozási 
programba;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: folyamatosan

 5. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  közúti felújításokra vonatkozó kiemelt 
társadalmi igények megvalósítása érdekében kössön támogatási szerződést a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen 
Működő Részvénytársasággal;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a 3. pont a) alpont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal

 6. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 36.  § (4b)  bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva engedélyezi, hogy az  innovációért és technológiáért felelős miniszter az  e  határozatban 
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foglaltak végrehajtása érdekében – a  7.  pont szerinti korlátokat is figyelembe véve – összesen legfeljebb 
157 169 101 071 forint összegben kötelezettséget vállaljon;

 7. az Áht. 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a központi költségvetés XVII. Innovációs és 
Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím, 
30. Közúthálózat felújítása kiadási előirányzata terhére vállalható kötelezettségek mértékét a  2021–2022. évekre 
az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a 2021. évre 108 027 693 256 forint,
b) a 2022. évre 34 850 268 600 forint.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1744/2020. (XI. 11.) Korm. határozathoz

A közúti felújításokra vonatkozó kiemelt társadalmi igények projektlistája

1.
4601. jelű összekötő út 63+585-76+600 km szelvények, valamint a 4608. jelű összekötő út  
14+5115-30+114 km szelvények közötti szakasz felújítása

2.
4438. jelű összekötő út 5+167-14+702 km szelvények, 4439. jelű összekötő út 11+700-27+855 km 
szelvények, valamint a 4444. jelű összekötő út 29+630-38+040 km szelvények közötti szakasz felújítása

3.
4405. jelű összekötő út 0+000-16+117 km szelvények közötti, 4406. jelű összekötő út  
0+000-13+410 km szelvények közötti és 4447. jelű összekötő út 0+000-0+826 km szelvények közötti 
szakasz felújítása

4. 3206. jelű összekötő út 3+1403-5+808 km szelvények közötti szakasz felújítása

5. 3204. jelű összekötő út 17+400-27+100 km szelvények közötti szakasz felújítása

6. 3209. jelű összekötő út 0+760-10+200 km szelvények közötti szakasz felújítása

7. 3209. jelű összekötő út 18+035-26+200 km szelvények közötti szakasz felújítása

8. 3204. jelű összekötő út 17+400 km szelvényben körforgalom építése

9.
31. számú Budapest-Jászberény-Dormánd másodrendű főút 34+700-45+059 km szelvények közötti szakasz 
felújítása

10.

3104. jelű összekötő út 20+350-23+395 km szelvények közötti, 3105. jelű összekötő út  
9+441-14+840 km szelvények közötti, 31313. jelű bekötő út 0+000-1+520 km szelvények közötti,  
31111. jelű bekötő út 0+000-0+440 km szelvények és 0+440-1+780 km szelvények közötti, 31319. jelű 
bekötő út 0+000-2+485 km szelvények közötti, 3114. jelű összekötő út 0+000-2+224 km szelvények közötti, 
valamint a 31315. jelű bekötő út 0+000-0+973 km szelvények közötti szakasz felújítása

11.
52. számú Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főút 5+000-51+000 km szelvények közötti szakasz 
felújítása, 4 új körforgalom létesítésével

12.
54. számú Kecskemét-Soltvadkert-Sükösd másodrendű főút 12+950-35+810 km szelvények közötti szakasz 
felújítása

13. 5407. jelű összekötő út 15+105-19+866 km szelvények közötti szakasz felújítása

14. 5407. jelű összekötő út 22+392-25+414 km szelvények közötti szakasz felújítása

15. 5411. jelű összekötő út 0+000-13+942 km szelvények közötti szakasz felújítása

16. 5302. jelű összekötő út 32+799-37+814 km szelvények közötti szakasz felújítása

17.
46. számú Törökszentmiklós-Endrőd-Mezőberény másodrendű főút 0+000-27+997 km szelvények közötti 
szakasz felújítása

18.
4. számú Budapest-Debrecen-Záhony elsőrendű főút 128+716 km szelvényében körforgalmú csomópont 
létesítése

19.
M3 autópálya – 2104. jelű összekötő út csomópontjában (2104. jelű összekötő út 23+480 km szelvényében) 
kanyarodó sávok létesítése
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20. 51. számú Budapest-Baja-Hercegszántó másodrendű főút 22+315 km szelvényében körforgalom építése

21. 3111. jelű összekötő út 11+000-17+067 km szelvények közötti szakasz felújítása

22. 46102. jelű bekötő út 0+000-1+353 km szelvények közötti szakasz felújítása

23. 3112. jelű összekötő út 1+1506-9+083 km szelvények közötti szakasz felújítása

24. 4605. jelű összekötő út 18+200-23+152 km szelvények közötti szakasz felújítása

25. 3112. jelű összekötő út 9+083-15+472 km szelvények közötti szakasz felújítása

26.
46309. jelű bekötő út 0+000-1+162 km és 46113. jelű út 0+000-0+707 km szelvények közötti szakasz 
felújítása

27. 46113. jelű bekötő út 0+5000-0+8012 km szelvények közötti szakasz felújítása

28. 46103. jelű bekötő út 1+870-6+250 km szelvények közötti szakasz felújítása

29. 31112. jelű bekötő út 0+000-3+206 km szelvények közötti szakasz felújítása

30. 4606. jelű összekötő út 9+900-11+500 km szelvények közötti szakasz felújítása

31. 3123. jelű összekötő út 0+000-4+719 km szelvények közötti szakasz felújítása

32. 5202. jelű összekötő út 43+205-44+400 km szelvények közötti szakasz felújítása

33.
31. számú Budapest-Jászberény-Dormánd másodrendű főút 24+668-34+700 km szelvények közötti szakasz 
felújítása

34. 3111. jelű összekötő út 0+394-11+000 km szelvények közötti szakasz felújítása

35.
31. számú Budapest-Jászberény-Dormánd másodrendű főút 54+531-69+003 km szelvények közötti szakasz 
felújítása

36. 510. számú Budapest-Taksony másodrendű főút 21+400-24+170 km szelvények közötti szakasz felújítása

37. M0 autóút 51+550-52+100 km szelvények között zajárnyékoló fal építése

38. 471. számú Debrecen-Mátészalka másodrendű főút 73+026 km szelvényében körforgalom építése

39. 471. számú Debrecen-Mátészalka másodrendű főút 70+900 km szelvényében körforgalom építése

40. 8429. jelű összekötő út 12+000-16+400 km szelvények közötti szakasz felújítása

41.
3708. jelű összekötő út 13+508-28+636 km szelvények közötti és 3719. j összekötő út  
5+900-14+200 km szelvények közötti szakasz felújítása

42. 8108. jelű összekötő út 0+000-2+225 km szelvények közötti szakasz felújítása

43. 8108. jelű összekötő út 2+540-6+690 km szelvények közötti szakasz felújítása

44. 8108. jelű összekötő út 2+225-2+540 km szelvényében körforgalmú csomópont építése

45. 8108. jelű összekötő út 6+690-7+037 km szelvényében körforgalmú csomópont építése

46. 8126. jelű összekötőút 18+466-19+652 km szelvények közötti szakasz felújítása

47. 8126. jelű összekötőút 19+652-31+355 km szelvények közötti szakasz felújítása

48.
811. számú Székesfehérvár-Bicske másodrendű főút 34+240-39+572 km szelvények közötti szakasz 
felújítása

49. 11117. jelű bekötő út 0+000-8+369 km szelvények közötti szakasz felújítása

50. 8121. jelű összekötő út 0+000-4+752 km szelvények közötti szakasz felújítása

51. Móricmajor bekötő út (önkormányzati kezelésben lévő út) 0+000-1+200 km közötti szakasz felújítása

52. 8218. jelű összekötő út 12+102-19+047 km szelvények közötti szakasz felújítása

53. 24. számú Gyöngyös-Eger másodrendű főút 0+000-15+100 km szelvények közötti szakasz felújítása

54. 8218. jelű összekötő út 0+000-12+102 km szelvények közötti szakasz felújítása

55. 11. számú Budapest-Esztergom-Tát elsőrendű főút 16+700-23+754 km szelvények közötti szakasz felújítása

56. 36. számú Polgár-Nyíregyháza másodrendű főút 49+480 km szelvényében vasútvonal feletti híd felújítása

57. 75. számú Keszthely-Bak-Rédics másodrendű főút 61+544-65+130 km szelvények közötti szakasz felújítása

58. 7410. jelű összekötő út 11+202-11+575 km szelvények közötti szakasz felújítása

59. 7408. jelű összekötő út 0+940-1+288 km szelvények közötti szakasz felújítása

60. 74801. jelű összekötő út 0+000-0+135 km szelvények közötti szakasz felújítása

61. 74104. jelű összekötő út 1+235-3+789 km szelvények közötti szakasz felújítása

62. 7. számú Budapest-Székesfehérvár-Letenye elsőrendű főút 206+781 km szelvényében körforgalom építése
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63. 75. számú Keszthely-Bak-Rédics másodrendű főút 18+500-20+800 km szelvények közötti szakasz felújítása

64.
4622. jelű összekötő út 17+060-18+766 km szelvények közötti szakasz felújítása, valamint önkormányzati 
kezelésben lévő folytatásának felújítása a 44. számú Kecskemét-Békéscsaba-Gyula elsőrendű főútig

65. 54102. jelű bekötőút 2+079-15+600 km szelvények közötti szakasz felújítása

66. 5405. jelű összekötő út 10+175-28+112 km szelvények közötti szakasz felújítása

67. 5405. jelű összekötő út 30+906-45+165 km szelvények közötti szakasz felújítása

68. 5401. jelű összekötő út 0+000-3+704 és 5+245-6+285 km szelvények közötti szakasz felújítása

69. 5304. jelű összekötő út 0+000-4+543 km szelvények közötti szakasz felújítása

70. 5302. jelű összekötő út 9+224-19+153 km szelvények közötti szakasz felújítása

71. 5409. jelű összekötő út 0+000-14+214 km szelvények közötti szakasz felújítása

72. 5302. jelű összekötő út 19+235-30+890 km szelvények közötti szakasz felújítása

73. 4511. jelű összekötő út 0+470-1+304 km szelvények közötti szakasz felújítása

74. 4625. jelű összekötő út 43+200-61+987 km szelvények közötti szakasz felújítása

75. 5404. jelű összekötő út 12+000-27+250 km szelvények közötti szakasz felújítása

76.
Kecskemét, Akadémia körút – Nyíri út kereszteződésében (önkormányzati kezelésben lévő utak) ötágú 
körforgalom építése

77.
832. számú Pápa-Veszprémvarsány másodrendű főút 29+936-31+680 km szelvények közötti szakasz 
felújítása

78. 32132. jelű bekötő út 0+000-5+822 km szelvények közötti szakasz felújítása

79. 8101. jelű összekötő út 30+151-33+690 km szelvények közötti szakasz felújítása

80. 8113. jelű összekötő út 7+808-12+480 km szelvények közötti szakasz felújítása

81. 7213. és 72306. jelű utak csomópontjának körforgalmú csomóponttá történő átépítése

82.
73. számú Csopak-Veszprém másodrendű főút és a 7221. jelű összekötő út csomópontjának körforgalmú 
csomóponttá történő átépítése

A Kormány 1745/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
kiemelt társadalmi igényeken alapuló egyes közútfejlesztések megvalósításához kapcsolódó 
intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért

a) az M6 autópálya, Bóly és Ivándárda, országhatár közötti szakasz,
b) a 37. számú főút, Gesztely és Szerencs közötti szakasz négynyomúsítása,
c) a 260. számú főút, Sajószentpéter–Berente elkerülő szakasz, valamint
d) az M76 gyorsforgalmi út, Keszthely-Fenékpuszta és Zalaegerszeg (észak) közötti szakasz
megvalósításának szükségességével;

 2. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon az 1. pontban szereplő projektek 
megvalósításáról;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: folyamatos a 2021–2024. években

 3. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy kössön támogatási szerződést az  1.  pontban 
felsorolt projektek tekintetében a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen működő Részvénytársasággal;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2020. december 31.
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 4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva elrendeli a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 
(a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
6. Gazdaságvédelmet szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 1. Közlekedési 
fejlesztések jogcímcsoport 4. Kiemelt társadalmi igényeken alapuló közútfejlesztések jogcímmel történő 
kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 5. felhívja a  pénzügyminisztert és az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjanak 
az  1.  pontban felsorolt projektek finanszírozásához a  2021. évre 91 795 875 000 forint forrás biztosításáról 
a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaságvédelmet 
szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 1. Közlekedési fejlesztések jogcímcsoport, 
4. Kiemelt társadalmi igényeken alapuló közútfejlesztések jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2021. január 31.
 6. felhívja a  pénzügyminisztert és az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjanak 

az  1.  pontban felsorolt projektek finanszírozásához a  2022–2024. évekre összesen 338 439 135 000 forint forrás 
biztosításáról a  központi költségvetés kiemelt társadalmi igényeken alapuló közútfejlesztéseket finanszírozó 
előirányzata javára, az alábbiak szerint:
a) a 2022. évre 120 801 470 550 forint,
b) a 2023. évre 106 722 234 450 forint,
c) a 2024. évre 110 915 430 000 forint;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: az adott évre szóló központi költségvetési törvény tervezése során
 7. az Áht. 36.  § (4c)  bekezdés a)  pontjában biztosított jogkörében eljárva a  központi költségvetés 

XLVII.  Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaságvédelmet szolgáló 
innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 1. Közlekedési fejlesztések jogcímcsoport, 
4. Kiemelt társadalmi igényeken alapuló közútfejlesztések jogcím kiadási előirányzata terhére vállalható 
kötelezettségek mértékét a 2021–2024. évekre az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a 2021. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 91 750 000 000 forint,
b) a 2022. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 120 741 100 000 forint,
c) a 2023. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 106 668 900 000 forint,
d) a 2024. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja 110 860 000 000 forint;

 8. az Áht. 36. § (4b) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja, hogy az  innovációért és technológiáért 
felelős miniszter az e határozatban foglaltak végrehajtása érdekében, a 7. pont szerinti éven túli korlátok mértékéig, 
2021–2024. évek vonatkozásában összesen legfeljebb 430 020 000 000 forint összegben kötelezettségeket vállaljon;

 9. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az  1.  pontban szereplő projektek előrehaladása 
során folyamatosan vizsgálja felül a  szükséges forrásigényeket, és azok változása esetén soron kívül készítsen 
előterjesztést a Kormány részére a projektek előrehaladásáról és a kivitelezéshez kapcsolódó pénzügyi ütemezés és 
kötelezettségvállalási összeg felülvizsgálatáról;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: folyamatos

 10. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az elérhető európai uniós források függvényében 
gondoskodjon az  1.  pontban szereplő projektek átemeléséről az  adott projektek finanszírozását lehetővé tevő 
európai uniós finanszírozási programba.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
egyes térségi fejlesztési igények támogatásáról

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

jogkörében eljárva elrendeli a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 
(a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a  35. Kiemelt 
beruházási feladatok támogatása címmel, valamint az  1.  mellékletben meghatározott alcímekkel, történő 
kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal
 2. az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 27 035 300 000 forint egyszeri átcsoportosítását 

rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 1. Gazdaságvédelmi programok cím terhére, 
a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 35. Kiemelt beruházási feladatok támogatása cím, 
1. melléklet szerinti alcímei javára, az ott megjelölt célokra, a 2. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal
 3. a Kvtv. 79.  §-ában biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja a  Gazdaságvédelmi programok cím előirányzatának 

a 2. pont szerinti átcsoportosítás alapján az eredeti előirányzaton felül – az eddig jóváhagyott összegen túl további – 
27 035 300 000 forinttal történő túlteljesülését;

 4. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  2.  pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére, az  abban 
meghatározott támogatási célra, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, az  államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a hatálya alá tartozó vissza nem térítendő egyedi 
támogatást nyújtson az  érintett önkormányzatok részére támogatási előlegként, a  támogatás felhasználásának és 
elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;

 5. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  4.  pont szerinti egyedi költségvetési támogatást a  támogatói okirat 
kiadását követően folyósítsa a kedvezményezett települési önkormányzatok számára;

 6. az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 11. § (1) bekezdése alapján 
egyetért azzal, hogy az  1.  melléklet 23.  pontja szerinti beruházás előkészítése és megvalósítása során az  állami 
magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdését nem kell alkalmazni;

 7. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy vizsgálja meg a  szentgotthárdi volt 
Kaszagyár felszámolásának jogi helyzetét a  Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
bevonhatósága érdekében.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozathoz

Alcím- 

szám
Alcím név

Támogatási összeg 

(forint)
Támogatási cél

1.
Adony Város Önkormányzata 

komplex útfejlesztési feladatainak 
támogatása

360 000 000

komplex útfelújítások megvalósítása, 
közvilágítás-bővítés, járdafelújítás, 

csapadékvíz-elvezető rendszer 
fejlesztése, parkolókialakítás

2.
Albertirsa Város Önkormányzata 

útfejlesztési feladatainak támogatása
87 000 000 belterületi útfelújítás

3.
Baracska Község Önkormányzata 

útfelújítási feladatainak támogatása
25 200 000

belterületi útfelújítás, csapadékvíz-
elvezető rendszer kiépítése
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4.
Békéscsaba Megyei Jogú Város 

Önkormányzata közlekedésfejlesztési 
feladatainak támogatása

2 349 000 000 járdahálózat fejlesztése

5.
Bénye Község Önkormányzata 

útfejlesztési feladatainak támogatása
50 000 000 belterületi útfelújítás

6.
Besenyőtelek Község Önkormányzata 

közlekedésfejlesztési feladatainak 
támogatása

70 000 000 belterületi út- és járdafelújítás

7.
Ceglédbercel Község Önkormányzata 
útfejlesztési feladatainak támogatása

30 000 000 belterületi útfelújítás

8.
Csévharaszt Község Önkormányzata 
útfejlesztési feladatainak támogatása

23 000 000 belterületi útfelújítás

9.
Dánszentmiklós Község 

Önkormányzata útfejlesztési 
feladatainak támogatása

65 000 000 belterületi útfelújítás

10.
Dormánd Község Önkormányzata 

útfejlesztési feladatainak támogatása
40 000 000 belterületi útfelújítás

11.
Egerfarmos Község Önkormányzata 

útfejlesztési feladatainak támogatása
40 000 000 belterületi útfelújítás

12.
Füzesabony Város Önkormányzata 

útfejlesztési feladatainak támogatása
900 000 000 belterületi útfelújítás

13.
Gomba Község Önkormányzata 

útfejlesztési feladatainak támogatása
70 000 000 belterületi útfelújítás

14.
Gyöngyöspata Város Önkormányzata 
útfejlesztési feladatainak támogatása

100 300 000 belterületi útfelújítás

15.
Halásztelek Város Önkormányzata 

feladatainak támogatása
500 000 000 tartozás rendezése

16.
Hernád Nagyközség Önkormányzata 
útfelújítási feladatainak támogatása

60 000 000 belterületi útfelújítás

17.
Kapuvár Város Önkormányzata 

szociális feladatainak támogatása
800 000 000

bentlakásos idősek otthona 
kialakítása II. ütem

18.
Káva Község Önkormányzata 

útfejlesztési feladatainak támogatása
60 000 000 belterületi útfelújítás

19.
Kiskunlacháza Város Önkormányzata 

óvodai feladatainak támogatása
450 000 000 óvoda felújítás, bővítés

20.
Komló Város Önkormányzata 

közlekedésfejlesztési feladatainak 
támogatása

1 600 000 000 Bétai elkerülő út megvalósítása

21.
Komló Város Önkormányzata 

útfejlesztési feladatainak támogatása
325 000 000

Komló-Kisbattyán településrész 
megközelítését szolgáló út komplex 

felújítása

22.
Komló Város Önkormányzata 

kulturális feladatainak támogatása I.
635 000 000

Kaptár program megvalósítása, 
új kulturális-művészeti központ 

kialakítása

23.
Komló Város Önkormányzata 

kulturális feladatainak támogatása II.
900 000 000

József Attila Városi Könyvtár és 
Muzeális Gyűjtemény fejlesztése új 

látogatóközponttal

24.
Kőszeg Város Önkormányzata 

közlekedésfejlesztési feladatainak 
támogatása

2 805 000 000
belterületi útfelújítás, 

parkolókialakítás, csapadékvíz-
elvezető rendszer kiépítése

25.
Kőszeg Város Önkormányzata 

kötelező feladatainak támogatása
800 000 000

új temető kialakítása, közmű- és 
útkapcsolatok, parkoló kiépítése és 

fejlesztése



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 244. szám 7815

26.
Kulcs Község Önkormányzata 

közlekedésfejlesztési feladatainak 
támogatása I.

220 000 000
útfejlesztés, járdaépítés, 

parkolóépítés

27.
Kulcs Község Önkormányzata 
közműfejlesztési feladatainak 

támogatása
60 000 000 közműfejlesztések megvalósítása

28.
Kulcs Község Önkormányzata 

közterület fejlesztési feladatainak 
támogatása

49 000 000 játszótérépítés

29.
Kulcs Község Önkormányzata 

szociális feladatainak támogatása
40 000 000

idősek nappali ellátását 
szolgáló intézmény kialakítása 

ingatlanszerzéssel

30.
Kulcs Község Önkormányzata 

közlekedésfejlesztési feladatainak 
támogatása II.

44 800 000 buszmegálló, buszforduló építése

31.
Lovasberény Község Önkormányzata 
útfejlesztési feladatainak támogatása

72 000 000 belterületi útfelújítás

32.
Mende Község Önkormányzata 

útfejlesztési feladatainak támogatása
90 000 000 belterületi útfelújítás

33.
Mezőszemere Község Önkormányzata 
útfejlesztési feladatainak támogatása

40 000 000 belterületi útfelújítás

34.
Mezőtárkány Község Önkormányzata 

közlekedésfejlesztési feladatainak 
támogatása

55 000 000 belterületi út- és járdafelújítás

35.
Mikebuda Község Önkormányzata 
közlekedésfejlesztési feladatainak 

támogatása
45 000 000

belterületi útfelújítás, 
szikkasztóárok-kialakítás

36.
Monor Város Önkormányzata 

útfejlesztési feladatainak támogatása
400 000 000 belterületi útfelújítás

37.
Monorierdő Község Önkormányzata 
útfejlesztési feladatainak támogatása

55 000 000 belterület útfelújítás, útkarbantartás

38.
Nagykáta Város Önkormányzata 

kötelező feladatainak támogatása
195 000 000

temető felújítása (kápolna- és 
kerítésfelújítás)

39.
Nagykáta Város Önkormányzata 

szociális feladatainak támogatása
700 000 000

bentlakásos idősek otthona 
kialakítása

40.
Nagyvenyim Község Önkormányzata 
csapadékvíz-elvezetési feladatainak 

támogatása
200 000 000

csapadékvíz-elvezető rendszer 
fejlesztése

41.
Nagyvenyim Község Önkormányzata 

közterület fejlesztési feladatainak 
támogatása

100 000 000
közterületek fejlesztése, út- és 

járdafelújítás

42.
Nagyvenyim Község Önkormányzata 

közműfejlesztési feladatainak 
támogatása

70 000 000 víziközmű-rendszer fejlesztése

43.
Nyáregyháza Község Önkormányzata 
útfejlesztési feladatainak támogatása

55 000 000 belterületi útépítés, útfejlesztés

44.
Nyírbogát Nagyközség 

Önkormányzata szociális feladatainak 
támogatása

230 000 000
bentlakásos idősotthon felújítása, 

bővítése, eszközbeszerzés

45.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

Önkormányzata útfejlesztési 
feladatainak támogatása

5 000 000 000 útfejlesztések
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46.
Orfű Község Önkormányzata 
közműfejlesztési feladatainak 

támogatása
814 000 000

ivóvízellátó rendszer rekonstrukciója, 
bővítése, új ivóvízkút létesítése

47.
Örkény Város Önkormányzata 

útfejlesztési feladatainak támogatása
40 000 000 belterület útfejlesztés

48.
Pánd Község Önkormányzata 

útfejlesztési feladatainak támogatása
40 000 000 belterület útfejlesztés

49.
Péteri Község Önkormányzata 

útfejlesztési feladatainak támogatása
35 000 000 belterületi útfelújítás

50.
Pilis Város Önkormányzata 

útfejlesztési feladatainak támogatása
281 000 000 útfelújítás, útépítés

51.
Pusztavacs Község Önkormányzata 

útfejlesztési feladatainak támogatása
45 000 000 belterületi útfelújítás

52.
Putnok Város Önkormányzata 

működési feladatainak támogatása
600 000 000

önkormányzati kötelező feladatok 
ellátása, tartozás rendezése

53.
Rácalmás Város Önkormányzata 

óvodafejlesztési feladatainak 
támogatása

180 000 000 óvoda és bölcsőde bővítése

54.
Rácalmás Város Önkormányzata 

intézményfejlesztési feladatainak 
támogatása

300 000 000
önkormányzati feladatot ellátó 

intézmény felújítása

55.
Sárospatak Város Önkormányzata 
közlekedésfejlesztési feladatainak 

támogatása
350 000 000

út- és járdafelújítás, csapadékvíz-
elvezetés kiépítése

56.
Sárvár Város Önkormányzata 

feladatainak támogatása
1 800 000 000

tartozás rendezése támogatás 
nyújtásával

57.
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 
útfejlesztési feladatainak támogatása

200 000 000
útfelújítás, csapadékvíz-elvezetés 

kiépítése

58.
Szihalom Község Önkormányzata 

útfejlesztési feladatainak támogatása
55 000 000 belterületi útfelújítás

59.
Táborfalva Nagyközség 

Önkormányzata útfejlesztési 
feladatainak támogatása

40 000 000
útfelújítás, csapadékvíz-elvezetés 

kiépítése

60.
Tatárszentgyörgy Község 

Önkormányzata útfejlesztési 
feladatainak támogatása

60 000 000 belterületi útfelújítás

61.
Újhartyán Város Önkormányzata 

útfejlesztési feladatainak támogatása
40 000 000

belterületi útfelújítás, 
szikkasztóárok-kialakítás

62.
Újlengyel Község Önkormányzata 

útfejlesztési feladatainak támogatása
50 000 000 belterületi útfelújítás

63.
Várpalota Város Önkormányzata 

közlekedésfejlesztési feladatainak 
támogatása

700 000 000
út- és járdafelújítás, csapadékvíz-

elvezetés kiépítése, parkoló 
kialakítása

64.
Vasad Község Önkormányzata 

útfejlesztési feladatainak támogatása
40 000 000 belterületi útfelújítás

65.
Veszprém Megyei Jogú Város 

Önkormányzata kötelező feladatainak 
támogatása

500 000 000
állatmenhely létesítése támogatás 

nyújtásával
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2. melléklet az 1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

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

hatása
IX.  Helyi önkormányzatok támogatásai

389106 35 Kiemelt beruházási feladatok támogatása
389117 1 Adony Város Önkormányzata komplex útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 360 000 000
389128 2 Albertirsa Város Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 87 000 000
389139 3 Baracska Község Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 25 200 000
389140 4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 349 000 000
389151 5 Bénye Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 50 000 000
389195 6 Besenyőtelek Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 70 000 000
389162 7 Ceglédbercel Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 30 000 000
389173 8 Csévharaszt Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 23 000 000
389184 9 Dánszentmiklós Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 65 000 000
389206 10 Dormánd Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 40 000 000
389217 11 Egerfarmos Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 40 000 000
389228 12 Füzesabony Város Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 900 000 000
389239 13 Gomba Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 70 000 000
389240 14 Gyöngyöspata Város Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 100 300 000
389251 15 Halásztelek Város Önkormányzata feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 500 000 000
389262 16 Hernád Nagyközség Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 60 000 000
389273 17 Kapuvár Város Önkormányzata szociális feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 800 000 000
389284 18 Káva Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 60 000 000
389295 19 Kiskunlacháza Város Önkormányzata óvodai feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 450 000 000
389306 20 Komló Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 600 000 000
389317 21 Komló Város Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 325 000 000
389328 22 Komló Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása I.

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 635 000 000
389339 23 Komló Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása II.

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 900 000 000
389340 24 Kőszeg Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 805 000 000
389351 25 Kőszeg Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 800 000 000
389362 26 Kulcs Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása I.

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 220 000 000
389373 27 Kulcs Község Önkormányzata közműfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 60 000 000
389384 28 Kulcs Község Önkormányzata közterület fejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 49 000 000
389395 29 Kulcs Község Önkormányzata szociális feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 40 000 000
389406 30 Kulcs Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása II.

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 44 800 000
389417 31 Lovasberény Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 72 000 000
389428 32 Mende Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 90 000 000
389439 33 Mezőszemere Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 40 000 000
389440 34 Mezőtárkány Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 55 000 000
389451 35 Mikebuda Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 45 000 000
389462 36 Monor Város Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 400 000 000
389473 37 Monorierdő Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 55 000 000
389484 38 Nagykáta Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 195 000 000
389495 39 Nagykáta Város Önkormányzata szociális feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 700 000 000
389506 40 Nagyvenyim Község Önkormányzata csapadékvíz-elvezetési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 200 000 000
389517 41 Nagyvenyim Község Önkormányzata közterület fejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 100 000 000
389528 42 Nagyvenyim Község Önkormányzata közműfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 70 000 000
389539 43 Nyáregyháza Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 55 000 000
389540 44 Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata szociális feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 230 000 000
389551 45 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 000 000 000
389562 46 Orfű Község Önkormányzata közműfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 814 000 000
389573 47 Örkény Város Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 40 000 000
389584 48 Pánd Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 40 000 000
389595 49 Péteri Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 35 000 000
389606 50 Pilis Város Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 281 000 000
389617 51 Pusztavacs Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 45 000 000
389628 52 Putnok Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 600 000 000
389639 53 Rácalmás Város Önkormányzata óvodafejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 180 000 000
389640 54 Rácalmás Város Önkormányzata intézményfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 300 000 000
389651 55 Sárospatak Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 350 000 000
389662 56 Sárvár Város Önkormányzata feladatainak támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 1 800 000 000
389673 57 Sátoraljaújhely Város Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 200 000 000
389684 58 Szihalom Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 55 000 000
389695 59 Táborfalva Nagyközség Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 40 000 000
389706 60 Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 60 000 000
389717 61 Újhartyán Város Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 40 000 000
389728 62 Újlengyel Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 50 000 000
389739 63 Várpalota Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 700 000 000
389740 64 Vasad Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 40 000 000
389751 65 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 500 000 000
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 

385484 1 Gazdaságvédelmi programok
K5 Egyéb működési célú kiadások -27 035 300 000

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím Módosítás következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat (+/-) évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím Módosítás következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat (+/-) évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a)   a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos
egyéb: azonnal 27 035 300 000 27 035 300 000

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár  1 példány

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2020.

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma
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IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

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

hatása
IX.  Helyi önkormányzatok támogatásai

389106 35 Kiemelt beruházási feladatok támogatása
389117 1 Adony Város Önkormányzata komplex útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 360 000 000
389128 2 Albertirsa Város Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 87 000 000
389139 3 Baracska Község Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 25 200 000
389140 4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 349 000 000
389151 5 Bénye Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 50 000 000
389195 6 Besenyőtelek Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 70 000 000
389162 7 Ceglédbercel Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 30 000 000
389173 8 Csévharaszt Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 23 000 000
389184 9 Dánszentmiklós Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 65 000 000
389206 10 Dormánd Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 40 000 000
389217 11 Egerfarmos Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 40 000 000
389228 12 Füzesabony Város Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 900 000 000
389239 13 Gomba Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 70 000 000
389240 14 Gyöngyöspata Város Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 100 300 000
389251 15 Halásztelek Város Önkormányzata feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 500 000 000
389262 16 Hernád Nagyközség Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 60 000 000
389273 17 Kapuvár Város Önkormányzata szociális feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 800 000 000
389284 18 Káva Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 60 000 000
389295 19 Kiskunlacháza Város Önkormányzata óvodai feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 450 000 000
389306 20 Komló Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 600 000 000
389317 21 Komló Város Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 325 000 000
389328 22 Komló Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása I.

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 635 000 000
389339 23 Komló Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása II.

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 900 000 000
389340 24 Kőszeg Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 805 000 000
389351 25 Kőszeg Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 800 000 000
389362 26 Kulcs Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása I.

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 220 000 000
389373 27 Kulcs Község Önkormányzata közműfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 60 000 000
389384 28 Kulcs Község Önkormányzata közterület fejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 49 000 000
389395 29 Kulcs Község Önkormányzata szociális feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 40 000 000
389406 30 Kulcs Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása II.

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 44 800 000
389417 31 Lovasberény Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 72 000 000
389428 32 Mende Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 90 000 000
389439 33 Mezőszemere Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 40 000 000
389440 34 Mezőtárkány Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 55 000 000
389451 35 Mikebuda Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 45 000 000
389462 36 Monor Város Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 400 000 000
389473 37 Monorierdő Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 55 000 000
389484 38 Nagykáta Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 195 000 000
389495 39 Nagykáta Város Önkormányzata szociális feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 700 000 000
389506 40 Nagyvenyim Község Önkormányzata csapadékvíz-elvezetési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 200 000 000
389517 41 Nagyvenyim Község Önkormányzata közterület fejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 100 000 000
389528 42 Nagyvenyim Község Önkormányzata közműfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 70 000 000
389539 43 Nyáregyháza Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 55 000 000
389540 44 Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata szociális feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 230 000 000
389551 45 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 000 000 000
389562 46 Orfű Község Önkormányzata közműfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 814 000 000
389573 47 Örkény Város Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 40 000 000
389584 48 Pánd Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 40 000 000
389595 49 Péteri Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 35 000 000
389606 50 Pilis Város Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 281 000 000
389617 51 Pusztavacs Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 45 000 000
389628 52 Putnok Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 600 000 000
389639 53 Rácalmás Város Önkormányzata óvodafejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 180 000 000
389640 54 Rácalmás Város Önkormányzata intézményfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 300 000 000
389651 55 Sárospatak Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 350 000 000
389662 56 Sárvár Város Önkormányzata feladatainak támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 1 800 000 000
389673 57 Sátoraljaújhely Város Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 200 000 000
389684 58 Szihalom Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 55 000 000
389695 59 Táborfalva Nagyközség Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 40 000 000
389706 60 Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 60 000 000
389717 61 Újhartyán Város Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 40 000 000
389728 62 Újlengyel Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 50 000 000
389739 63 Várpalota Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 700 000 000
389740 64 Vasad Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 40 000 000
389751 65 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 500 000 000
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 

385484 1 Gazdaságvédelmi programok
K5 Egyéb működési célú kiadások -27 035 300 000

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím Módosítás következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat (+/-) évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím Módosítás következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat (+/-) évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a)   a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos
egyéb: azonnal 27 035 300 000 27 035 300 000

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár  1 példány

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2020.

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma
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IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

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

hatása
IX.  Helyi önkormányzatok támogatásai

389106 35 Kiemelt beruházási feladatok támogatása
389117 1 Adony Város Önkormányzata komplex útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 360 000 000
389128 2 Albertirsa Város Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 87 000 000
389139 3 Baracska Község Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 25 200 000
389140 4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 349 000 000
389151 5 Bénye Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 50 000 000
389195 6 Besenyőtelek Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 70 000 000
389162 7 Ceglédbercel Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 30 000 000
389173 8 Csévharaszt Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 23 000 000
389184 9 Dánszentmiklós Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 65 000 000
389206 10 Dormánd Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 40 000 000
389217 11 Egerfarmos Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 40 000 000
389228 12 Füzesabony Város Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 900 000 000
389239 13 Gomba Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 70 000 000
389240 14 Gyöngyöspata Város Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 100 300 000
389251 15 Halásztelek Város Önkormányzata feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 500 000 000
389262 16 Hernád Nagyközség Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 60 000 000
389273 17 Kapuvár Város Önkormányzata szociális feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 800 000 000
389284 18 Káva Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 60 000 000
389295 19 Kiskunlacháza Város Önkormányzata óvodai feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 450 000 000
389306 20 Komló Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 600 000 000
389317 21 Komló Város Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 325 000 000
389328 22 Komló Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása I.

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 635 000 000
389339 23 Komló Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása II.

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 900 000 000
389340 24 Kőszeg Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 805 000 000
389351 25 Kőszeg Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 800 000 000
389362 26 Kulcs Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása I.

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 220 000 000
389373 27 Kulcs Község Önkormányzata közműfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 60 000 000
389384 28 Kulcs Község Önkormányzata közterület fejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 49 000 000
389395 29 Kulcs Község Önkormányzata szociális feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 40 000 000
389406 30 Kulcs Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása II.

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 44 800 000
389417 31 Lovasberény Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 72 000 000
389428 32 Mende Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 90 000 000
389439 33 Mezőszemere Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 40 000 000
389440 34 Mezőtárkány Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 55 000 000
389451 35 Mikebuda Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 45 000 000
389462 36 Monor Város Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 400 000 000
389473 37 Monorierdő Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 55 000 000
389484 38 Nagykáta Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 195 000 000
389495 39 Nagykáta Város Önkormányzata szociális feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 700 000 000
389506 40 Nagyvenyim Község Önkormányzata csapadékvíz-elvezetési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 200 000 000
389517 41 Nagyvenyim Község Önkormányzata közterület fejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 100 000 000
389528 42 Nagyvenyim Község Önkormányzata közműfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 70 000 000
389539 43 Nyáregyháza Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 55 000 000
389540 44 Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata szociális feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 230 000 000
389551 45 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 000 000 000
389562 46 Orfű Község Önkormányzata közműfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 814 000 000
389573 47 Örkény Város Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 40 000 000
389584 48 Pánd Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 40 000 000
389595 49 Péteri Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 35 000 000
389606 50 Pilis Város Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 281 000 000
389617 51 Pusztavacs Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 45 000 000
389628 52 Putnok Város Önkormányzata működési feladatainak támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 600 000 000
389639 53 Rácalmás Város Önkormányzata óvodafejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 180 000 000
389640 54 Rácalmás Város Önkormányzata intézményfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 300 000 000
389651 55 Sárospatak Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 350 000 000
389662 56 Sárvár Város Önkormányzata feladatainak támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 1 800 000 000
389673 57 Sátoraljaújhely Város Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 200 000 000
389684 58 Szihalom Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 55 000 000
389695 59 Táborfalva Nagyközség Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 40 000 000
389706 60 Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 60 000 000
389717 61 Újhartyán Város Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 40 000 000
389728 62 Újlengyel Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 50 000 000
389739 63 Várpalota Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 700 000 000
389740 64 Vasad Község Önkormányzata útfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 40 000 000
389751 65 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 500 000 000
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 

385484 1 Gazdaságvédelmi programok
K5 Egyéb működési célú kiadások -27 035 300 000

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím Módosítás következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat (+/-) évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím Módosítás következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat (+/-) évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a)   a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos
egyéb: azonnal 27 035 300 000 27 035 300 000

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár  1 példány

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2020.

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma
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A Kormány 1747/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
kulturális fejlesztések előkészítéséhez és tervezéséhez szükséges források biztosításáról

A Kormány
 1. a vidék kulturális és turisztikai ellátottságának erősítése és programkínálatának gazdagítása érdekében egyetért 

az  egyes vidéki térségekben az  1.  melléklet szerinti kulturális beruházások (a továbbiakban együtt: Beruházások) 
előkészítésének megvalósításával;

 2. egyetért azzal, hogy az  emberi erőforrások minisztere a  Beruházások előkészítése érdekében az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A.  §-a hatálya alá tartozó támogatást 
nyújtson az 1. melléklet szerinti kedvezményezettek részére, az ott meghatározott összegben;

 3. a Beruházások kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;
 4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – a  Beruházások előkészítése 

érdekében gondoskodjon a  2020. évben 346 574 000 forint biztosításáról a  Magyarország 2020. évi központi 
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása alcím, 25. Egyes vidéki térségek kiemelt 
kulturális fejlesztései jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2020. november 15.

 5. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  Beruházások előkészítése érdekében, a  4.  pont szerinti forrás 
rendelkezésre állását követően tegye meg a szükséges intézkedéseket az 1. melléklet szerinti kedvezményezettekkel 
a támogatási jogviszony létrehozására elszámolási kötelezettség, a fel nem használt támogatási összeg tekintetében 
visszafizetési kötelezettség rögzítésével;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 4. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követő 30 napon belül

 6. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  Beruházások megvalósításának feladatait, forrásigényét és 
ütemezését beruházásonként külön előterjesztésben mutassa be a Kormány részére.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a feltételes kivitelezési közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1747/2020. (XI. 11.) Korm. határozathoz

Sorszám Település Projekt Kedvezményezett Támogatás célja
Összeg (2020) 

(forint)

1. Balassagyarmat új színházterem építése 
Balassagyarmat Város 
Önkormányzata

előkészítés 105 456 000

2. Szedres új kultúrház, közösségi tér építése
Szedres Község 
Önkormányzata

előkészítés 40 944 800

3. Tata
a Magyary Zoltán Művelődési 
Központ felújítása, átalakítása 

Tata Város 
Önkormányzata

előkészítés 200 000 000 
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A Kormány 1748/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
az állami repülések céljára szolgáló pápai repülőtér fejlesztése miatt szükségessé váló vasúti fejlesztésekhez 
szükséges források biztosításáról

A Kormány a  Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülőtér fejlesztése érdekében szükséges források biztosításáról szóló  
1553/2015. (VIII. 7.) Korm. határozatban foglalt feladatok végrehajtásának biztosítása érdekében
 1.  egyetért az állami repülések céljára szolgáló pápai repülőtér futópályájának meghosszabbításához szükséges

a) 13. számú Pápa–Tatabánya vasútvonal érintett szakaszának elbontásával, valamint
b) vasúti összeköttetésnek a  13. számú vasútvonal Franciavágás és Veszprémvarsány közötti szakasza újbóli 

forgalomba helyezésével történő biztosításával (a továbbiakban együtt: projekt);
 2.  felhívja a honvédelemért felelős minisztert, hogy saját költségvetése terhére gondoskodjon az 1. pont a) alpontja 

szerinti projektrész megvalósításáról;
Felelős: honvédelemért felelős miniszter
Határidő: 2022. december 31.

 3.  felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon az  1.  pont b)  alpontja szerinti 
projektrész megvalósításáról;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2021. december 31.

 4.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  1.  pont b)  alpontja szerinti projektrész megvalósítása céljából  
– az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – gondoskodjon 2 499 356 054 forint költségvetési 
forrás biztosításáról a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1.  melléklet 
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati 
programok alcím, 10. Vasúthálózat fejlesztése jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal

 5.  felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  4.  pont szerinti forrás tekintetében  
az  1.  pont b)  alpontja szerinti projektrész megvalósításához gondoskodjon a  támogató okirat kiadásáról  
a Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére;

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

 6.  felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy vizsgálja meg az  1.  pont a)  alpontja szerinti  
13. számú Pápa-Tatabánya vasútvonal elbontásra kerülő szakasza pótlásának, valamint azon a  személyszállítás 
jövőbeni helyreállításának lehetőségét, és a  vizsgálat eredményének függvényében készítsen előterjesztést 
a Kormány részére;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2020. december 1.

 7.  felhívja az agrárminisztert, hogy vizsgálja meg a projektnek a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság működésére és gazdálkodására gyakorolt hatásait, és a  vizsgálat eredménye függvényében 
készítsen előterjesztést a Kormány részére.

Felelős: agrárminiszter
Határidő: 2020. december 1.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1749/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
az Alba Airport Repülőtér fejlesztéséről

A Kormány az Alba Airport Repülőtér sport- és üzleti célú nyilvános polgári kisrepülőtér fejlesztése (a továbbiakban: fejlesztés) 
érdekében
 1. támogatja a fejlesztést előkészítő Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítését;
 2. egyetért a repülőteret érintő további beruházási elemek megvalósításának szükségességével;
 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a  repülőtér fejlesztéséhez 750 000 000 forint rendelkezésre 

állásáról a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1.  melléklet  
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetben;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 4. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy adjon ki támogatói okiratot Székesfehérvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata mint kedvezményezett részére.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a 3. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1750/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
a Győr-Pér Repülőtér fejlesztéséről

A Kormány
 1. egyetért a Győr-Pér Repülőtér felújításával és fejlesztésével (a továbbiakban: fejlesztés);
 2. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  fejlesztés megvalósítását előkészítő munka 

befejeztével és a  fejlesztéssel összefüggésben lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján 
készítsen előterjesztést a  Kormány részére a  fejlesztés megvalósításáról – figyelemmel arra, hogy a  fejlesztés 
költségei az  új európai uniós ciklus megfelelő programjaiban elszámolhatók legyenek –, valamint a  megvalósítás 
időbeni és forrásigény szerinti ütemezéséről a felelősök bemutatásával;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a feltételes közbeszerzési eljárást követő 60 napon belül

 3.  visszavonja a Győr-Pér repülőtér fejlesztéséről szóló 1153/2017. (III. 20.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1751/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
a dombóvári mentőállomás beruházása előkészítésének támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért a  Dombóvár településen új mentőállomás kialakítását célzó beruházás (a továbbiakban: Beruházás) 

koncepciójával és a  Beruházás ennek megfelelő előkészítésével az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Dombóvár 
belterület 2890 helyrajzi számú ingatlanon;

 2. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;
 3. egyetért azzal, hogy a Beruházás előkészítője az Országos Mentőszolgálat, megvalósítója a Beruházási Ügynökség 

legyen;
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 4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  Beruházásnak az  állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.)  
Korm. rendelet 4.  § n) és p)  pontja szerinti előkészítési fázisai 2021. december 31. napjáig történő teljesítése 
érdekében gondoskodjon 41 400 000 forint biztosításáról a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló  
2020. évi XC. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 14. Országos Mentőszolgálat cím javára;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: 2021. január 31.

 5. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere 
bevonásával – a Beruházás megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján készítsen 
előterjesztést a  Kormány részére a  Beruházás megvalósításáról, a  kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási 
összeg és a kifizetések ütemezésének, valamint a Beruházás során létrejövő vagyonelemek tulajdoni viszonyaira és 
vagyonkezelőjére vonatkozó javaslatának bemutatásával.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: a Beruházás megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárást követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1752/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
az esztergomi Vaszary Kolos Kórházat érintő egészségügyi beruházások támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért a  hyperbar oxigén terápiának az  államilag finanszírozott egészségügyi ellátórendszerben történő 

bevezetésével, ennek keretében támogatja hyperbar oxigén terápiás részleg kialakítását célzó beruházás  
(a továbbiakban: Beruházás) megvalósítását az  esztergomi Vaszary Kolos Kórházban (2500 Esztergom,  
Petőfi Sándor utca 26–28.; helyrajzi szám: 19487/2);

 2. egyetért azzal, hogy a Beruházás megvalósítója a Vaszary Kolos Kórház legyen;
 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon a  Beruházás 

megvalósításához 2021. évben szükséges 648 978 931 forint rendelkezésre állásáról a  Magyarország  
2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezet, 10. Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei cím, 2. Gyógyító-megelőző ellátás intézetei alcím javára.

Felelős:  pénzügyminiszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő:  2021. január 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1753/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a tatabányai Szent Borbála Kórház komplex fejlesztését célzó 
beruházás megvalósítása érdekében a 2020. évi forrás átcsoportosításáról, valamint a szükséges 
többlettámogatás biztosításáról

A Kormány a Magyarország Kormánya és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás 
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1240/2016. (V. 13.) Korm. határozat 9. pontjának végrehajtása érdekében
 1. egyetért azzal, hogy a  Modern Városok Program keretében a  tatabányai Szent Borbála Kórház (a  továbbiakban: 

Kórház) komplex fejlesztést célzó beruházás (a  továbbiakban: Beruházás) sikeres megvalósítása érdekében 
–  a  tatabányai Szent Borbála Kórház Modern Városok Program keretében történő fejlesztésének támogatásáról 
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szóló 1506/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat (a  továbbiakban: Korm. határozat) alapján – jóváhagyott mindösszesen  
5 900 570 000 forint összegű központi költségvetési támogatáson felül legfeljebb mindösszesen 11 847 352 376 forint 
többlettámogatás kerüljön biztosításra a Kórház részére, az alábbi ütemezés szerint:
a) a 2021. évben 2 904 213 482 forint,
b) a 2022. évben 4 477 737 807 forint,
c) a 2023. évben 4 465 401 087 forint;

 2. az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 
a  Beruházás megvalósításához elrendeli a  Korm. határozat szerint a 2020. évre biztosított 1 051 170 000 forint 
egyszeri átcsoportosítását 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, 78.  Modern Városok Program jogcímcsoport terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 10. Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei cím, 2. Gyógyító-megelőző ellátás 
intézetei alcím javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal
 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon 

a  Beruházás 2021. évi megvalósításához szükséges, az  1.  pont a)  alpontjában foglalt 2 904 213 482 forint forrás 
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 felmerülés ütemében
 4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon 

a Beruházás
a) 2022. évi megvalósításához szükséges, az 1. pont b) alpontjában foglalt 4 477 737 807 forint forrás biztosításáról 

a 2022. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében,
b) 2023. évi megvalósításához szükséges, az 1. pont c) alpontjában foglalt 4 465 401 087 forint forrás biztosításáról 

a 2023. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében;
Felelős: pénzügyminiszter 

Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: az a) alpont esetében a 2022. évi központi költségvetés tervezése során 

a b) alpont esetében a 2023. évi központi költségvetés tervezése során
 5. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon a  Beruházás 

megvalósításához szükséges, a Korm. határozat alapján a 2019. évben biztosított, de fel nem használt és visszafizetett 
2 082 605 062 forint rendelkezésre állásáról a  központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 
10.  Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei cím, 2. Gyógyító-megelőző ellátás intézetei alcím javára az  alábbi 
ütemezés szerint:
a) a 2020. évben 1 366 500 461 forint,
b) a 2021. évben  716 104 601 forint.

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1753/2020. (XI. 11.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- K I A D Á S O K A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok 
1 Célelőirányzatok 

358951 78 Modern Városok Program
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -1 051 170 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei

331662 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei
K1 Személyi juttatások 6 557 440
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 092 908
K6 Beruházások 1 043 519 652

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

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

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

hatása

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok 
1 Célelőirányzatok 

358951 78 Modern Városok Program -1 051 170 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331662 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 1 051 170 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 1 051 170 000 1 051 170 000

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár  1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2020.

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma
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A Kormány 1754/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
a Magyar Falu Program keretében a nemesgörzsönyi Vargha Gyula Református Óvoda és Általános Iskola 
felújítása és bővítése tervezési költségeinek biztosítása érdekében szükséges előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány a Magyar Falu Program céljaival összhangban
 1. egyetért a nemesgörzsönyi Vargha Gyula Református Óvoda és Általános Iskola (Nemesgörzsöny, Petőfi Sándor utca 20.) 

felújítása és bővítése érdekében szükséges tervezési költségek biztosításával;
 2. az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 

az  1.  pont szerinti cél megvalósítása érdekében szükséges 72 330 898 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el 
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, 41. Magyar Falu 
Program jogcímcsoport, 2. Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása jogcím terhére, 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, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: azonnal
 3. felhívja a  miniszterelnök általános helyettesét, hogy gondoskodjon a  2.  pont szerint átcsoportosított előirányzat 

terhére, az  1.  pontban meghatározott támogatási célra, 72 294 750 forint vissza nem térítendő egyedi támogatás 
nyújtása érdekében a  Nemesgörzsönyi Református Egyházközség (a  továbbiakban: Egyházközség) részére, 
a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat kibocsátásáról;

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követően azonnal

 4. felhívja a  miniszterelnök általános helyettesét, hogy gondoskodjon a  3.  pont szerinti költségvetési támogatás 
Egyházközség számára történő rendelkezésre bocsátásáról.

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: a támogatói okirat kibocsátását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1754/2020. (XI. 11.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség fejezet

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

41 Magyar Falu Program
378517 2 Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -72 330 898
30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

380028 28 Egyházi közfeladatellátási és közösségi célú beruházások támogatása
K3 Dologi kiadások 36 148
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 72 294 750

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím Módosítás következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat (+/-) évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím Módosítás következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat (+/-) évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

41 Magyar Falu Program
378517 2 Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása -72 330 898

30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
380028 28 Egyházi közfeladatellátási és közösségi célú beruházások támogatása 72 330 898

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos
egyéb: azonnal 72 330 898 72 330 898

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2020.

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár  1 példány

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma
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A Kormány 1755/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
a monori Szterényi József Technikum és Szakképző Iskola bővítésének támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért a Szterényi József Technikum és Szakképző Iskola felújításával (a továbbiakban: Beruházás) a Monor 4913/2, 

4915/6, 4915/9, 4915/12, 4915/13 helyrajzi számú, természetben a Monor, Ipar utca 2. szám alatti ingatlanokon;
 2. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként az innovációért és technológiáért felelős minisztert jelöli ki;
 3. egyetért azzal, hogy a  Beruházás előkészítője a  Ceglédi Szakképzési Centrum, megvalósítója a  Beruházási 

Ügynökség legyen;
 4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával, a  Beruházás 

előkészítése érdekében gondoskodjon a  2021. évben 132 500 000 forint forrás biztosításáról a  Magyarország 
2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1.  melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet,  
4. Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási Alap cím, 2. Szakképzési és felnőttképzési támogatások alcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2021. január 31.

 5. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  Beruházás megvalósítása érdekében, 
a  4.  pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően tegye meg a  szükséges intézkedéseket a  3.  pont szerinti 
kedvezményezettel a  támogatási jogviszony létrehozása, valamint a  Beruházás előkészítésének finanszírozása 
érdekében;

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

 6. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az  innovációért és technológiáért 
felelős miniszter bevonásával a  Beruházás megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredménye 
alapján készítsen előterjesztést a  Kormány részére a  Beruházás megvalósításáról, a  kivitelezéshez kapcsolódó 
kötelezettségvállalási összeg és a kifizetések ütemezésének, valamint az üzemeltetési költségeknek a bemutatásával.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a Beruházás megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárást követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1756/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
egyes települések sportcélú infrastruktúra-fejlesztésének támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért az  1.  melléklet szerinti sportcélú infrastruktúra-fejlesztések (a továbbiakban: Beruházások) 

megvalósításával, és azzal, hogy az emberi erőforrások minisztere az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A.  §-a hatálya alá tartozó támogatást nyújtson az  1.  mellékletben 
meghatározott célokra, az abban nevesített kedvezményezettek részére, az ott meghatározott összegben;

 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon a  Beruházások 
megvalósításához szükséges 250 125 000 forint biztosításáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 
szóló 2019. évi LXXI. törvény 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 40. Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések 
támogatása jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal
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 3. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  Beruházások megvalósítása érdekében 250 000 000 forint 
összegben adjon ki támogatói okiratot az  1.  mellékletben megjelölt kedvezményezettek részére elszámolási,  
a fel nem használt támogatás tekintetében visszatérítési kötelezettséggel.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követő 45 napon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1756/2020. (XI. 11.) Korm. határozathoz

Sorszám Kedvezményezett A támogatás célja
A támogatás összege 

(forint)

1. Balmazújvárosi Football Club
A Balmazújvárosi FC utánpótlás csapatai számára 
sportlétesítmény beruházás támogatása

150 000 000

2.
Kalmár Zoltán Általános Iskola 
Diáksportjáért Egyesület

A Kalmár DSE (kézilabda sportág) utánpótlás csapatai 
számára edzőterem és rehabilitációs központ építése

100 000 000

A Kormány 1757/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
a baktalórántházai sportkomplexum beruházás előkészítésének támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért a  baktalórántházai sportkomplexum megvalósítására irányuló, az  állami magasépítési beruházások 

megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 4.  § (7)  bekezdés a)  pontja és (8)  bekezdése szerinti 
kormányzati magasépítési beruházás (a továbbiakban: Beruházás) koncepciójával és a Beruházás ennek megfelelő 
előkészítésével az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Baktalórántháza belterület 544/1, 570, 571, 572, 573/1, 573/2 
helyrajzi számú ingatlanokon;

 2. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;
 3. egyetért azzal, hogy a Beruházás előkészítője Baktalórántháza Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), 

megvalósítója a Beruházási Ügynökség legyen;
 4. a Beruházásnak az  állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 4.  § a)–p)  pontjai 

szerinti előkészítési fázisaira 180 090 000 forint forrást biztosít azzal, hogy az  előkészítési fázisokat legkésőbb  
2021. augusztus 31. napjáig kell teljesíteni;

 5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon a 4. pont szerinti 
forrás biztosításáról a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1.  melléklet  
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 24. Sportlétesítmények 
fejlesztése és kezelése alcím, 40. Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

 6. felhívja az  ember erőforrások miniszterét, hogy az  1.  pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében  
180 000 000 forint összegben adjon ki az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)  
Korm. rendelet 101/A.  §-a hatálya alá tartozó támogatói okiratot az  Önkormányzat részére elszámolási, a  fel 
nem használt, valamint a  nem rendeltetésszerűen felhasznált támogatási összeg tekintetében visszatérítési 
kötelezettséggel;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követő 45 napon belül
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 7. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere 
bevonásával a Beruházás megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján készítsen 
előterjesztést a  Kormány részére a  Beruházás megvalósításáról, a  kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási 
összeg és a kifizetések ütemezésének, valamint az üzemeltetési költségek bemutatásával.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: a Beruházás megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárást követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1758/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
a balassagyarmati atlétikai létesítményegyüttes beruházás előkészítésének támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért a  balassagyarmati atlétikai létesítményegyüttes megvalósítására irányuló központi költségvetési 

támogatás felhasználásával megvalósuló önkormányzati magasépítési beruházás (a továbbiakban: Beruházás) 
koncepciójával és a  Beruházás ennek megfelelő előkészítésével az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Balassagyarmat 
belterület 3192/1 helyrajzi számú ingatlanon;

 2. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;
 3. egyetért azzal, hogy a  Beruházás előkészítője és megvalósítója Balassagyarmat Város Önkormányzata  

(a továbbiakban: Önkormányzat) legyen, a Magyar Atlétikai Szövetség közreműködésével;
 4. egyetért azzal, hogy a Beruházás teljes körű, a kiviteli tervdokumentáció rendelkezésre állását biztosító előkészítése 

mindösszesen 47 723 850 forint központi költségvetési támogatásból valósuljon meg;
 5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával a 4. pontban meghatározott forrás 

rendelkezésre állása érdekében gondoskodjon 47 723 850 forint biztosításáról a  Magyarország 2020. évi központi 
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 40. Egyedi sportlétesítmény-
fejlesztések támogatása jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

 6. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy az  1.  pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében  
47 700 000 forint összegben adjon ki az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)  
Korm. rendelet 101/A.  §-a hatálya alá tartozó támogatói okiratot az  Önkormányzat részére elszámolási, a  fel 
nem használt, valamint a  nem rendeltetésszerűen felhasznált támogatási összeg tekintetében visszatérítési 
kötelezettséggel;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követő 45 napon belül

 7. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  Beruházás megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési 
eljárás eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére a Beruházás megvalósításáról, a kivitelezéshez 
kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a  kifizetések ütemezésének, valamint az  üzemeltetési költségek 
bemutatásával.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a Beruházás megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárást követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1759/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
a Pannónia Szíve Fejlesztési Program keretében Bicske város területén megvalósuló Pannónia Szíve Sport és 
Kulturális Központ megvalósításáról

A Kormány
 1. egyetért a  Pannónia Szíve térségben, Bicske város területén megvalósuló, a  Pannónia Szíve Sport és Kulturális 

Központ létrehozásával (a  továbbiakban: Beruházás), az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Bicske külterület  
0171/3 helyrajzi számú ingatlanon;

 2. egyetért azzal, hogy a Beruházás megvalósítására mindösszesen 6 903 450 000 forint kerüljön biztosításra;
 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon a  Beruházás 

megvalósítása érdekében 6 903 450 000 forint forrás biztosításáról a  Magyarország 2020. évi központi 
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 40. Egyedi sportlétesítmény-
fejlesztések támogatása jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal
 4. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  3.  pont alapján biztosított forrás terhére a  Bicskei Torna Club 

Egyesülettel (nyilvántartási száma: 07-02-0000261, székhelye: 2060 Bicske, Kerecsendi Kiss Márton út 2.) kössön 
támogatási szerződést elszámolási kötelezettség, a  fel nem használt támogatási összeg tekintetében pedig 
visszafizetési kötelezettség rögzítésével.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1760/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
a cecei tornaterem megvalósításáról

A Kormány
 1. egyetért Cece nagyközség területén tornaterem megvalósításával (a továbbiakban: Beruházás) az  ingatlan-

nyilvántartás szerinti Cece belterület 1137 helyrajzi számú ingatlanon;
 2. egyetért azzal, hogy a Beruházás megvalósítására mindösszesen 378 460 000 forint kerüljön biztosításra;
 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon a  Beruházás 

megvalósítása érdekében 378 649 230 forint forrás biztosításáról a  Magyarország 2020. évi központi 
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 40. Egyedi sportlétesítmény-
fejlesztések támogatása jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal
 4. felhívja az  ember erőforrások miniszterét, hogy az  1.  pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében 

378  460  000  forint összegben adjon ki az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.  
(XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a hatálya alá tartozó támogatói okiratot Cece Nagyközség Önkormányzata részére 
elszámolási, a fel nem használt támogatás tekintetében visszatérítési kötelezettséggel.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követő 45 napon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1761/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
a csornai sportcsarnok beruházás előkészítésének támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért a  csornai sportcsarnok megvalósítására irányuló központi költségvetési támogatás felhasználásával 

megvalósuló önkormányzati magasépítési beruházás (a továbbiakban: Beruházás) koncepciójával és a  Beruházás 
ennek megfelelő előkészítésével az ingatlan-nyilvántartás szerinti Csorna belterület 228/4 helyrajzi számú ingatlanon;

 2. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;
 3. egyetért azzal, hogy a  Beruházás előkészítője és megvalósítója Csorna Város Önkormányzata (a továbbiakban: 

Önkormányzat) legyen;
 4. egyetért azzal, hogy a Beruházás teljes körű, a kiviteli tervdokumentáció rendelkezésre állását biztosító előkészítése 

mindösszesen 212 106 000 forint központi költségvetési támogatásból valósuljon meg;
 5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával, a 4. pont szerinti forrás rendelkezésre 

állása érdekében gondoskodjon 212 106 000 forint biztosításáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 
szóló 2019. évi LXXI. törvény 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 40. Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések 
támogatása jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

 6. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy az  1.  pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében  
212 000 000 forint összegben adjon ki az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)  
Korm. rendelet 101/A.  §-a hatálya alá tartozó támogatói okiratot az  Önkormányzat részére elszámolási, a  fel nem 
használt támogatás tekintetében visszatérítési kötelezettséggel;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követően azonnal

 7. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  Beruházás megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési 
eljárás eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére a Beruházás megvalósításáról, a kivitelezéshez 
kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a  kifizetések ütemezésének, valamint az  üzemeltetési költségek 
bemutatásával;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a Beruházás megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárást követően azonnal

 8. egyetért azzal, hogy a  3.  pontban foglaltakra tekintettel – az  állami magasépítési beruházások megvalósításáról 
szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 11.  § (1)  bekezdése alapján – a  Beruházás előkészítése és megvalósítása során 
az  állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 2.  § (4)  bekezdését nem kell 
alkalmazni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1762/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
a dévaványai sportcsarnok beruházás előkészítésének támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért a dévaványai sportcsarnok megvalósítására irányuló, az állami magasépítési beruházások megvalósításáról 

szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 4.  § (7)  bekezdés a)  pontja és (8)  bekezdése szerinti kormányzati magasépítési 
beruházás (a továbbiakban: Beruházás) koncepciójával és a  Beruházás ennek megfelelő előkészítésével  
az ingatlan-nyilvántartás szerinti Dévaványa belterület 897/10 helyrajzi számú ingatlanon;

 2. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;
 3. egyetért azzal, hogy a  Beruházás előkészítője Dévaványa Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), 

megvalósítója a Beruházási Ügynökség legyen;
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 4. a Beruházásnak az  állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 4.  § a), b), f ) 
és p)  pontja szerinti előkészítési fázisaira 46 023 000 forint forrást biztosít, azzal, hogy az  előkészítési fázisokat 
legkésőbb 2021. augusztus 31. napjáig kell teljesíteni;

 5. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon a  4.  pontban 
meghatározott cél szerinti forrás biztosításáról a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló  
2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 40. Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása jogcímcsoport 
javára;

Felelős: pénzügyminiszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

 6. felhívja az  ember erőforrások miniszterét, hogy az  1.  pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében  
46 000 000 forint összegben adjon ki az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)  
Korm. rendelet 101/A.  §-a hatálya alá tartozó támogatói okiratot az  Önkormányzat részére elszámolási, a  fel 
nem használt, valamint a  nem rendeltetésszerűen felhasznált támogatási összeg tekintetében visszatérítési 
kötelezettséggel;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követő 45 napon belül

 7. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere 
bevonásával a Beruházás megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján készítsen 
előterjesztést a  Kormány részére a  Beruházás megvalósításáról, a  kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási 
összeg és a kifizetések ütemezésének, valamint a Beruházás során létrejövő vagyonelemek tulajdoni viszonyaira és 
vagyonkezelőjére vonatkozó javaslatának bemutatásával.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: a Beruházás megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárást követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1763/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
a debreceni Epreskerti Általános Iskola részére „B” típusú tornaterem építésének támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért a debreceni Epreskerti Általános Iskolához tartozó „B” típusú tornaterem központi költségvetési támogatás 

felhasználásával megvalósuló önkormányzati magasépítési beruházással (a  továbbiakban: Beruházás) az  ingatlan-
nyilvántartás szerinti Debrecen belterület 14142/66 helyrajzi számú ingatlanon;

 2. a Beruházás megvalósításának kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;
 3. egyetért azzal, hogy a  Beruházás megvalósítója Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a  továbbiakban: 

Önkormányzat) legyen;
 4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon a  Beruházás 

megvalósítása érdekében 1 025 844 147 forint forrás biztosításáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 
szóló 2019. évi LXXI. törvény 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 40. Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések 
támogatása jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal
 5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a 4. pont szerinti forrás terhére az Önkormányzat részére adjon ki 

támogatói okiratot elszámolási kötelezettség, a  fel nem használt támogatási összeg tekintetében visszafizetési 
kötelezettség rögzítésével;
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Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követő 45 napon belül

 6. a 3.  pontban foglaltakra tekintettel az  állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi 
CXXXVIII.  törvény 11.  § (1)  bekezdése alapján egyetért azzal, hogy a  Beruházás megvalósítása során az  állami 
magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdését nem kell alkalmazni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1764/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
a gödöllői jégcsarnok beruházás előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért a  gödöllői jégcsarnok megvalósítására irányuló beruházás (a továbbiakban: Beruházás) koncepciójával 

és a  Beruházás annak megfelelő előkészítésével az  ingatlan-nyilvántartás szerint Gödöllő belterület 5880 helyrajzi 
számú ingatlanon;

 2. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;
 3. egyetért azzal, hogy a Beruházás teljes körű, a kiviteli tervdokumentáció rendelkezésre állását biztosító előkészítője 

a Nemzeti Sportközpontok legyen;
 4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon a Beruházás

a) 2020. évi költségeihez szükséges 100 050 000 forint biztosításáról a  Magyarország 2020. évi központi 
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet,  
3. Nemzeti Sportközpontok cím javára,

b) 2021. évi költségeihez szükséges 500 250 000 forint biztosításáról a  Magyarország 2021. évi központi 
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet,  
3. Nemzeti Sportközpontok cím javára.
Felelős: pénzügyminiszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: az a) alpont tekintetében azonnal
 a b)  alpont tekintetében a  2021. évi központi költségvetés végrehajtása során, a  felmerülés 

ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1765/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
a kapuvári tanuszoda építéséről

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

beruházásként történő megvalósításával az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Kapuvár belterület 1323/4 helyrajzi 
számú ingatlanon, azzal, hogy a  Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek a  Nemzeti Sportközpontok 
vagyonkezelésébe kerüljenek;

 2. a Beruházás megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 
1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség 
által vállalható kötelezettség összegét 1 237 232 940 forintban határozza meg;
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 3. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 
gondoskodjon a  2.  pont szerinti összeg 2021. évi részének finanszírozása érdekében 850 747 011 forint 
rendelkezésre állásáról a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet 
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 3. Gazdaságvédelmi Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások 
címen belül;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében
 4. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 

gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2022. évi részének rendelkezésre állásáról a 2022. évi központi költségvetés 
kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó fejezetében.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a 2022. évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1766/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
a kisújszállási sportcsarnok beruházás előkészítésének támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért a kisújszállási sportcsarnok megvalósítására irányuló, az állami magasépítési beruházások megvalósításáról 

szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 4.  § (7)  bekezdés a)  pontja és (8)  bekezdése szerinti kormányzati magasépítési 
beruházás (a továbbiakban: Beruházás) koncepciójával és a Beruházás ennek megfelelő előkészítésével a Kisújszállás 
belterület, Arany János utca – Illéssy utca által határolt ingatlanokon;

 2. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;
 3. egyetért azzal, hogy a  Beruházás előkészítője Kisújszállás Város Önkormányzata (a  továbbiakban: Önkormányzat), 

megvalósítója a Beruházási Ügynökség legyen;
 4. a Beruházásnak az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § a), c), e), g), i), 

l), n)–p)  pontja szerinti előkészítési fázisaira 97 659 806 forint forrást biztosít azzal, hogy az  előkészítési fázisokat 
legkésőbb 2021. december 31. napjáig kell teljesíteni.

 5. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon a  4.  pontban 
meghatározott cél szerinti forrás biztosításáról a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló  
2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 40. Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása 
jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal
 6. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy az  1.  pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében  

97 611 000 forint összegben adjon ki az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.  
(XII. 31.) Korm. rendelet 101/A.  §-a hatálya alá tartozó támogatói okiratot az  Önkormányzat részére elszámolási, 
a  fel nem használt, valamint a  nem rendeltetésszerűen felhasznált támogatási összeg tekintetében visszatérítési 
kötelezettséggel;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követő 45 napon belül

 7. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere 
bevonásával, a Beruházás megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján készítsen 
előterjesztést a  Kormány részére a  Beruházás megvalósításáról, a  kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási 
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összeg és a kifizetések ütemezésének, valamint a Beruházás során létrejövő vagyonelemek tulajdoni viszonyaira és 
vagyonkezelőjére vonatkozó javaslatának bemutatásával.

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

Határidő: a Beruházás megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárást követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1767/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
a körmendi sportcsarnok bővítésére irányuló beruházás előkészítésének támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért a  körmendi sportcsarnok bővítésére irányuló, az  állami magasépítési beruházások megvalósításáról 

szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 4.  § (7)  bekezdés a)  pontja és (8)  bekezdése szerinti kormányzati magasépítési 
beruházás (a továbbiakban: Beruházás) koncepciójával és a Beruházás ennek megfelelő előkészítésével az ingatlan-
nyilvántartás szerinti Körmend, belterület 610 helyrajzi számú ingatlanon;

 2. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;
 3. egyetért azzal, hogy a  Beruházás előkészítője Körmend Város Önkormányzata (a  továbbiakban: Önkormányzat), 

megvalósítója a Beruházási Ügynökség legyen;
 4. a Beruházásnak az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § p) pontja szerinti 

előkészítési fázisára, illetve egyéb, a  Beruházáshoz kapcsolódó előkészítési feladatokra 69 287 926 forint forrást 
biztosít azzal, hogy az előkészítési fázisokat legkésőbb 2021. július 31. napjáig kell teljesíteni;

 5. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon a  4.  pontban 
meghatározott cél szerinti forrás biztosításáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi 
LXXI. törvény 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 40. Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása 
jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal
 6. felhívja az  ember erőforrások miniszterét, hogy az  1.  pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében  

69  253 300 forint összegben adjon ki az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 101/A.  §-a hatálya alá tartozó támogatói okiratot az  Önkormányzat részére elszámolási, a  fel 
nem használt, valamint a  nem rendeltetésszerűen felhasznált támogatási összeg tekintetében visszatérítési 
kötelezettséggel;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követő 45 napon belül

 7. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere 
bevonásával a Beruházás megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján készítsen 
előterjesztést a  Kormány részére a  Beruházás megvalósításáról, a  kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási 
összeg és a kifizetések ütemezésének, valamint a Beruházás során létrejövő vagyonelemek tulajdoni viszonyaira és 
vagyonkezelőjére vonatkozó javaslatának bemutatásával.

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

Határidő: a Beruházás megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárást követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1768/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
a körösladányi sportcsarnok és uszoda beruházás előkészítésének támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért a  körösladányi sportcsarnok és uszoda megvalósítására irányuló beruházás (a  továbbiakban: Beruházás) 

koncepciójával és annak az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 4. § 
(7)  bekezdés a)  pontja és (8)  bekezdése szerinti kormányzati magasépítési beruházásként történő előkészítésével 
az ingatlan-nyilvántartás szerinti Körösladány belterület 1847 helyrajzi számú ingatlanon;

 2. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;
 3. egyetért azzal, hogy a Beruházás előkészítője Körösladány Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), 

megvalósítója a Beruházási Ügynökség legyen;
 4. a Beruházásnak az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § n) és p) pontja 

szerinti előkészítési fázisaira 74 207 085 forint forrást biztosít, azzal, hogy az  előkészítési fázisokat legkésőbb 
2021. július 31. napjáig kell megvalósítani;

 5. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon a  4.  pontban 
meghatározott cél szerinti forrás biztosításáról a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019.  évi 
LXXI. törvény 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
24.  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 40. Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása 
jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal
 6. felhívja az  ember erőforrások miniszterét, hogy az  1.  pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében 

74  170  000 forint összegben adjon ki az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.  
(XII. 31.) Korm. rendelet 101/A.  §-a hatálya alá tartozó támogatói okiratot az  Önkormányzat részére elszámolási,  
a  fel nem használt, valamint a  nem rendeltetésszerűen felhasznált támogatási összeg tekintetében visszatérítési 
kötelezettséggel;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követő 45 napon belül

 7. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere 
bevonásával a Beruházás megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján készítsen 
előterjesztést a  Kormány részére a  Beruházás megvalósításáról, a  kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási 
összeg és a kifizetések ütemezésének, valamint a Beruházás során létrejövő vagyonelemek tulajdoni viszonyaira és 
vagyonkezelőjére vonatkozó javaslatának bemutatásával.

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

Határidő: a Beruházás megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárást követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1769/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
a mosonmagyaróvári tanuszoda építéséről

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

magasépítési beruházásként történő megvalósításával az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Mosonmagyaróvár 
belterület 1727/13 helyrajzi számú ingatlanon, azzal, hogy a  Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek 
a Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésébe kerüljenek;
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 2. a Beruházás megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló  
1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség 
által vállalható kötelezettség összegét 1 027 521 248 forintban határozza meg;

 3. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 
gondoskodjon a  2.  pont szerinti összeg 2021. évi részének finanszírozása érdekében 406 455 179 forint 
rendelkezésre állásáról a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet 
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 3. Gazdaságvédelmi Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások 
címen belül;

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

 4. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 
gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2022. évi részének rendelkezésre állásáról a 2022. évi központi költségvetés 
kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó fejezetében.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1770/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
a Ladánybenei Bene Vitéz Általános Iskola tornaszoba beruházás előkészítésének támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért a  Ladánybenei Bene Vitéz Általános Iskola Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 

szerinti „tornaszoba” építésére irányuló beruházás (a továbbiakban: Beruházás) koncepciójával és annak az  állami 
magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 4.  § (7)  bekezdés a)  pontja és 
(8)  bekezdése szerinti kormányzati magasépítési beruházásként történő előkészítésével az  ingatlan-nyilvántartás 
szerinti Ladánybene belterület 3/3 helyrajzi számú ingatlanon;

 2. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;
 3. egyetért azzal, hogy a  Beruházás előkészítője a  Nemzeti Sportközpontok, megvalósítója a  Beruházási Ügynökség 

legyen;
 4. a Beruházásnak az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § a)–p) pontja 

szerinti előkészítési fázisaira 43 201 590 forint forrást biztosít azzal, hogy az  előkészítési fázisokat legkésőbb  
2021. augusztus 31. napjáig kell teljesíteni;

 5. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon a  4.  pontban 
meghatározott cél szerinti forrás biztosításáról a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló  
2020. évi XC. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 3. Nemzeti Sportközpontok cím javára;

Felelős: pénzügyminiszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2021. január 15.

 6. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere 
bevonásával, a Beruházás megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján készítsen 
előterjesztést a  Kormány részére a  Beruházás megvalósításáról, a  kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási 
összeg és a kifizetések ütemezésének, valamint a Beruházás során létrejövő vagyonelemek tulajdoni viszonyaira és 
vagyonkezelőjére vonatkozó javaslatának bemutatásával.
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Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: a Beruházás megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárást követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1771/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
a lajosmizsei sportcsarnok beruházás előkészítésének támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért a  lajosmizsei sportcsarnok megvalósítására irányuló beruházás (a  továbbiakban: Beruházás) 

koncepciójával, és annak az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 4. § 
(7)  bekezdés a)  pontja és (8)  bekezdése szerinti kormányzati magasépítési beruházásként történő előkészítésével 
az ingatlan-nyilvántartás szerinti Lajosmizse belterület 700/2 helyrajzi számú ingatlanon;

 2. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;
 3. egyetért azzal, hogy a  Beruházás előkészítője Lajosmizse Város Önkormányzata (a  továbbiakban: Önkormányzat), 

megvalósítója a Beruházási Ügynökség legyen;
 4. a Beruházásnak az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § p) pontja szerinti 

előkészítési fázisára, továbbá egyéb, a  Beruházáshoz kapcsolódó előkészítési feladatokra 17 508 750 forint forrást 
biztosít azzal, hogy az előkészítési fázisokat legkésőbb 2021. március 31. napjáig kell megvalósítani;

 5. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon a  4.  pontban 
meghatározott cél szerinti forrás biztosításáról a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló  
2019. évi LXXI. törvény 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű  
előirányzatok cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 40. Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések 
támogatása jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal
 6. felhívja az  ember erőforrások miniszterét, hogy az  1.  pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében  

17 500 000 forint összegben adjon ki az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.  
(XII. 31.) Korm. rendelet 101/A.  §-a hatálya alá tartozó támogatói okiratot az  Önkormányzat részére elszámolási,  
a  fel nem használt, valamint a  nem rendeltetésszerűen felhasznált támogatási összeg tekintetében visszatérítési 
kötelezettséggel;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követő 45 napon belül

 7. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere 
bevonásával a Beruházás megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján készítsen 
előterjesztést a  Kormány részére a  Beruházás megvalósításáról, a  kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási 
összeg és a kifizetések ütemezésének, valamint a Beruházás során létrejövő vagyonelemek tulajdoni viszonyaira és 
vagyonkezelőjére vonatkozó javaslatának bemutatásával.

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

Határidő: a Beruházás megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárást követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1772/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
a nagyvarsányi tanuszoda beruházás előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért a nagyvarsányi tanuszoda beruházás (a továbbiakban: Beruházás) előkészítésével;
 2. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;
 3. egyetért azzal, hogy a  Beruházás előkészítője – a  megvalósíthatósági tanulmány készítése, a  költség- és 

időkalkuláció elkészítése, valamint a helyszínvizsgálat lefolytatása tekintetében – a Nemzeti Sportközpontok legyen 
azzal, hogy az előkészítési fázisokat legkésőbb 2021. február 28. napjáig kell megvalósítani;

 4. egyetért azzal, hogy a  Beruházás 3.  pont szerinti előkészítési fázisai mindösszesen 15 007 500 forint központi 
költségvetési forrás felhasználásával valósuljanak meg;

 5. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere bevonásával a  4.  pontban meghatározott 
cél szerinti forrás rendelkezésre állása érdekében gondoskodjon 15 007 500 forint biztosításáról a  Magyarország 
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezet, 3. Nemzeti Sportközpontok cím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal
 6. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy készítsen előterjesztést a  Kormány részére a  Beruházás 3.  pont 

szerinti előkészítési fázisainak eredményéről, az  előkészítés folytatásáról és annak ütemezett forrásigényéről, 
valamint a  Beruházás koncepciójára, helyszínére, megvalósítójára, illetve a  létrejövő vagyonelemek tulajdoni 
viszonyaira és vagyonkezelőjére vonatkozó javaslatáról.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 3. pont szerinti határidőt követő 60 napon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1773/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
a nyíradonyi Harangi Imre Rendezvénycsarnok és Uszoda felújításával kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért a  nyíradonyi Harangi Imre Rendezvénycsarnok és Uszoda felújításának (a  továbbiakban: Felújítás) 

az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 4. § (7) bekezdés a) pontja 
és (8) bekezdése szerinti kormányzati magasépítési beruházásként történő előkészítésével az ingatlan-nyilvántartás 
szerinti Nyíradony belterület 1306/10 helyrajzi számú ingatlanon;

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

 3. egyetért azzal, hogy a Felújítás előkészítését a Beruházási Ügynökség végezze;
 4. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere 

bevonásával a  Felújítás előkészítésével kapcsolatban rendelkezésre álló dokumentumok alapján készítsen 
előterjesztést a  Kormány részére a  Felújítás koncepciójáról, az  előkészítéshez szükséges további feladatok 
meghatározásáról, az  azokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg, kifizetési ütemezés és teljesítési határidő, 
valamint a  Felújítással érintett vagyonelemek tulajdoni viszonyaira és vagyonkezelőjére vonatkozó javaslat 
bemutatásával.

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

Határidő: 2020. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1774/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
a Pécsi Mecsek Futball Club új stadionjának megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről

A Kormány
 1.  elkötelezett a pécsi városi sportinfrastruktúra és sportág-fejlesztési program támogatása mellett;
 2.  egyetért azzal, hogy Pécsett egy új, 8000 fő befogadására alkalmas, UEFA 4. kategóriájú stadion létesüljön 

(a továbbiakban: Beruházás);
 3.  felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy készítsen előterjesztést a  Beruházás előkészítéséhez szükséges 

kormányzati intézkedésekről.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2021. január 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1775/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
a sárbogárdi sportcsarnok beruházás előkészítésének támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért a  sárbogárdi sportcsarnok megvalósítására irányuló központi költségvetési támogatás felhasználásával 

megvalósuló önkormányzati magasépítési beruházás (a továbbiakban: Beruházás) koncepciójával és a  Beruházás 
ennek megfelelő előkészítésével az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Sárbogárd belterület 1083/1 helyrajzi számú 
ingatlanon;

 2. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;
 3. egyetért azzal, hogy a  Beruházás előkészítője és megvalósítója Sárbogárd Város Önkormányzata (a továbbiakban: 

Önkormányzat) legyen;
 4. egyetért azzal, hogy a Beruházás teljes körű, a kiviteli tervdokumentáció rendelkezésre állását biztosító előkészítése 

mindösszesen 20 010 000 forint központi költségvetési támogatásból valósuljon meg;
 5. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere bevonásával, a  4.  pont szerinti forrás 

rendelkezésre állása érdekében gondoskodjon 20 010 000 forint biztosításáról a Magyarország 2020. évi központi 
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 40. Egyedi sportlétesítmény-
fejlesztések támogatása jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal
 6. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy az  1.  pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében 

20  000  000  forint összegben adjon ki az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.  
(XII. 31.) Korm. rendelet 101/A.  §-a hatálya alá tartozó támogatói okiratot az  Önkormányzat részére elszámolási,  
a  fel nem használt, valamint a  nem rendeltetésszerűen felhasznált támogatási összeg tekintetében visszatérítési 
kötelezettséggel;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követő 45 napon belül

 7. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  Beruházás megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési 
eljárás eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére a Beruházás megvalósításáról, a kivitelezéshez 
kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a  kifizetések ütemezésének, valamint az  üzemeltetési költségek 
bemutatásával;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a Beruházás megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárást követően azonnal
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 8. a 3.  pontban foglaltakra tekintettel az  állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi 
CXXXVIII.  törvény 11.  § (1)  bekezdése alapján egyetért azzal, hogy a  Beruházás előkészítése és megvalósítása 
során az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdését nem kell 
alkalmazni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1776/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
a Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola tornaterem beruházása előkészítésének támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért a Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program 

szerinti „B” típusú tornaterem-építésére irányuló beruházásának (a  továbbiakban: Beruházás) koncepciójával, és 
annak az  állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 4.  § (7) bekezdés 
a)  pontja és (8)  bekezdése szerinti kormányzati magasépítési beruházásként történő előkészítésével az  ingatlan-
nyilvántartás szerinti Szalkszentmárton belterület 104 helyrajzi számú ingatlanon;

 2. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;
 3. egyetért azzal, hogy a  Beruházás előkészítője a  Nemzeti Sportközpontok, megvalósítója a  Beruházási Ügynökség 

legyen;
 4. a Beruházásnak az  állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 4.  § a)–p)  pontja 

szerinti előkészítési fázisaira 67 343 655 forint forrást biztosít azzal, hogy az  előkészítési fázisokat legkésőbb 
2021. augusztus 31. napjáig kell teljesíteni;

 5. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon a  4.  pontban 
meghatározott cél szerinti forrás biztosításáról a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi 
XC. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 3. Nemzeti Sportközpontok cím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2021. január 15.
 6. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az  emberi erőforrások miniszterének 

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

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

Határidő: a Beruházás megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárást követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1777/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
a vajszlói sportcélú beruházás előkészítésének támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért a Vajszló nagyközségben sportkomplexum megvalósítására irányuló beruházás (a továbbiakban: Beruházás) 

koncepciójával, és annak az  állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény  
4. § (7) bekezdés a) pontja és (8) bekezdése szerinti kormányzati magasépítési beruházásként történő előkészítésével;

 2. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;
 3. egyetért azzal, hogy a  Beruházás előkészítője a  Nemzeti Sportközpontok, megvalósítója a  Beruházási Ügynökség 

legyen;
 4. a Beruházásnak az  állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 4.  § a)–p)  pontja 

szerinti előkészítési fázisaira 200 100 000 forint forrást biztosít azzal, hogy az  előkészítési fázisokat legkésőbb  
2021. augusztus 31. napjáig kell befejezni;

 5. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon a  4.  pontban 
meghatározott cél szerinti forrás biztosításáról a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló  
2020. évi XC. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 3. Nemzeti Sportközpontok cím javára;

Felelős: pénzügyminiszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2021. január 15.

 6. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az  emberi erőforrások miniszterének 
bevonásával a Beruházás megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján készítsen 
előterjesztést a  Kormány részére a  Beruházás megvalósításáról, a  kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási 
összeg és a  kifizetések ütemezésének, a  Beruházás során létrejövő vagyonelemek tulajdoni viszonyaira és 
vagyonkezelőjére vonatkozó javaslatának bemutatásával, valamint az üzemeltetési költségek bemutatásával.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: a Beruházás megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárást követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1778/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
egyes sportcélú kormányhatározatoknak a koronavírus világjárvánnyal összefüggésben szükséges 
módosításáról

 1. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a  Beruházás Előkészítési Alapból történő 
előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1020/2020. (II. 6.)  
Korm. határozat 1.  pont c)  alpontjában a  „2020. december 31.” szövegrész helyébe a  „2020. december 31., 
a Versenysport támogatása előirányzat javára átcsoportosított 7 636 125 000 forint tekintetében 2022. június 30.” 
szöveg lép.

 2. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló  
1035/2020. (II. 13.) Korm. határozatban a  „2020. december 31.” szövegrész helyébe a  „2020. december 31., 
a  Versenysport támogatása előirányzat javára átcsoportosított 538 667 500 forint tekintetében 2022. június 30.” 
szöveg lép.

 3. A 2024. évi EG Ritmikus Gimnasztika Európa-bajnokság megrendezésére benyújtandó pályázat érdekében 
szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1487/2020. (VIII. 7.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 
5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az Európa-bajnokság
a) pályázati letéti díj költségeinek biztosításához szükséges legfeljebb 20 000 eurónak megfelelő forint összeg 
biztosításáról a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1.  melléklet  
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XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység 
támogatása alcím, 4. Versenysport támogatása jogcímcsoport javára,
b) rendezési jogának elnyerése esetén a  teljes rendezési díj első részletének a  rendelkezésre állásához szükséges 
legfeljebb 40 000 eurónak megfelelő forint összeg biztosításáról a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről 
szóló 2020. évi XC. törvény 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 4. Versenysport és szakmai feladatok támogatása 
jogcímcsoport javára;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: az a) alpont tekintetében azonnal
 a b) alpont tekintetében 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során, az Európa-bajnokság 

rendezési jogának elnyerését követő 30 napon belül”
 4.  A Korm. határozat 6. pontjában a „2020. évben” szövegrész helyébe a „2021. évben” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1779/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
a Szeged-Csanádi Egyházmegye közösségi tevékenységének támogatásáról

A Kormány
 1. támogatja a  kunszentmártoni Kármelita Rendház Szeged-Csanádi Egyházmegye által történő megvásárlását és 

közösségi célokra történő átalakítását, felújítását;
 2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a miniszterelnök általános helyettese bevonásával gondoskodjon az 1. pontban 

foglalt cél megvalósítása érdekében 201 055 477 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, 30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 
jogcímcsoport, 7. Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: azonnal
 3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a miniszterelnök általános helyettese bevonásával gondoskodjon az 1. pontban 

foglalt cél megvalósítása érdekében 169 129 523 forint rendelkezésre állásáról a Magyarország 2021. évi központi 
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1.  melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 1. Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 3. Egyházi 
működési, program és fejlesztési támogatások jogcímcsoporton;

Felelős: pénzügyminiszter 
a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
 4. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy az 1. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében, a 2. pontban 

meghatározott forrás terhére 200 955 000 forint támogatási összegben hozzon létre támogatási jogviszonyt 
a kedvezményezett Szeged-Csanádi Egyházmegyével;

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: a 2. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal

 5. felhívja a  miniszterelnök általános helyettesét, hogy a  2021. évben az  1.  pontban foglalt cél megvalósítása 
érdekében, a  3.  pont szerinti forrás terhére további 169 045 000 forint összeg biztosításával módosítsa a  4.  pont 
szerinti, a kedvezményezett Szeged-Csanádi Egyházmegye részére kiadott támogatói okiratot.

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: a 3. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1780/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
a tápiószentmártoni nyugdíjas központ kialakításának támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért Tápiószentmárton településen egy nyugdíjas központ kialakításával (a továbbiakban: Beruházás);
 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – a  Beruházás 

megvalósítása érdekében gondoskodjon a  2020. évben 50 000 000 forint forrás biztosításáról a  Magyarország  
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal
 3.  egyetért azzal, hogy a Beruházást az Aranyszarvas Nyugdíjas Egyesület valósítsa meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1781/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a Novohrad-Nógrád Geopark fejlesztési lehetőségei vizsgálatának 
előkészítésére vonatkozó támogatás biztosításáról

A Kormány – figyelemmel a Magyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési 
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 5. pont b) alpontjára –
 1. egyetért a  Modern Városok Program keretében a  Novohrad-Nógrád Geopark fejlesztési lehetőségei vizsgálatának 

előkészítése (a továbbiakban: Előkészítés) érdekében szükséges 250 000 000 forint költségvetési támogatás Nógrád 
Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) mint kedvezményezett részére történő biztosításával;

 2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – az Előkészítés 2020. évi 
végrehajtása érdekében gondoskodjon 250 000 000 forint forrás biztosításáról 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, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal
 3. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az  Előkészítés végrehajtása érdekében az  1.  pont 

szerinti támogatás biztosítására, a  támogatás felhasználására, valamint elszámolásának részletes feltételeinek 
meghatározására az  Önkormányzat részére adjon ki támogatói okiratot, és a  támogatói okirat kiadását követően 
a  2.  pont szerinti támogatást a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére, az  Önkormányzat részére 
támogatási előlegként folyósítsa;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a támogatói okirat kiadására azonnal 

a támogatás folyósítására a támogatói okirat kiadását követő 30 napon belül
 4. felhívja a  miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy a  Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság és az Önkormányzat bevonásával készítsen előterjesztést a Kormány részére a Novohrad-Nógrád 
Geopark fejlesztés megvalósításának forrásigényére vonatkozóan;

Felelős: a miniszterelnök kabinetfőnöke 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: az Előkészítés megvalósítását követően azonnal
 5. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az  Előkészítés tekintetében az  Előkészítést finanszírozó 

támogatás nyújtása során gondoskodjon arról, hogy az  Önkormányzat kötelezettséget vállaljon az  állami 
beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 1830/2016. (XII. 23.) Korm. határozat 3.  pontjában 
foglaltak teljesítésére.
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Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a támogatói okirat kiadásakor

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1782/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
a dombóvári szabadidő- és sportcentrum beruházás előkészítésének támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért a dombóvári szabadidő- és sportcentrum megvalósítására irányuló beruházás (a továbbiakban: Beruházás) 

koncepciójával és annak az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 4. § 
(7)  bekezdés a)  pontja és (8)  bekezdése szerinti kormányzati magasépítési beruházásként történő előkészítésével 
az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Dombóvár belterület 85, 1358/2, 1356/3, 1359 és 1414/35 helyrajzi számú 
ingatlanokon;

 2. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;
 3. egyetért azzal, hogy a  Beruházás előkészítője Dombóvár Város Önkormányzata (a  továbbiakban: Önkormányzat), 

megvalósítója a Beruházási Ügynökség legyen;
 4. a Beruházásnak az  állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 4.  § b), c), f ), k) 

és m)–p)  pontja szerinti előkészítési fázisaira, illetve egyéb, a  Beruházáshoz kapcsolódó előkészítési feladatokra  
235 117 500 forint forrást biztosít azzal, hogy az  előkészítési fázisokat legkésőbb 2022. február 28. napjáig kell 
teljesíteni;

 5. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon a  4.  pontban 
meghatározott cél szerinti forrás biztosításáról a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló  
2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 40. Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása 
jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal
 6. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy az  1.  pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében  

235 000 000 forint összegben adjon ki az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.  
(XII. 31.) Korm. rendelet 101/A.  §-a hatálya alá tartozó támogatói okiratot az  Önkormányzat részére elszámolási, 
a  fel nem használt, valamint a  nem rendeltetésszerűen felhasznált támogatási összeg tekintetében visszatérítési 
kötelezettséggel;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követő 45 napon belül

 7. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere 
bevonásával a Beruházás megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján készítsen 
előterjesztést a  Kormány részére a  Beruházás megvalósításáról, a  kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási 
összeg és a kifizetések ütemezésének, valamint a Beruházás során létrejövő vagyonelemek tulajdoni viszonyaira és 
vagyonkezelőjére vonatkozó javaslatának bemutatásával.

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

Határidő: a Beruházás megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárást követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1783/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
a Kőszegi Bálház rekonstrukciójának megvalósításáról

A Kormány a  „»Kreatív város – fenntartható vidék« – a  Nyugat-Pannon régióban új regionális fejlesztési koncepció 
megvalósításáról” című nemzeti programmal összefüggő feladatokról és azok finanszírozásáról szóló 1337/2016. (VII. 4.) 
Korm. határozat végrehajtása érdekében
 1. egyetért az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Kőszeg belterület 1791, 1808 és 1809 helyrajzi számú, természetben 

a 9730 Kőszeg, Schneller István u. 2–4. szám alatti Bálház felújításának megvalósításával (a továbbiakban: Felújítás);
 2. a Felújítás megvalósítására az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII.  törvény 

5.  § (2)  bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő 
Részvénytársaságot (a továbbiakban: MNV Zrt.) jelöli ki;

 3. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az  MNV Zrt. útján gondoskodjon 
a  Felújítás megvalósítására irányuló feltételes közbeszerzési eljárás kiírásáról és a  lefolytatott közbeszerzési 
eljárás eredménye alapján készítsen előterjesztést a  Kormány részére a  Felújítás megvalósításáról, a  kivitelezés 
forrásigényéről a kifizetések ütemezésének bemutatásával.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: a feltételes közbeszerzési eljárás kiírása tekintetében 2020. december 31.
 az előterjesztés készítése tekintetében a feltételes közbeszerzési eljárást követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1784/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
Pécs Megyei Jogú Város támogatás-visszafizetési kötelezettségéről

 1. A helyi önkormányzat támogatásáról szóló 1943/2017. (XII. 12.) Korm. határozat 4.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(A Kormány)
„4. felhívja a  belügyminisztert, hogy a  3.  pontban foglalt támogatási szerződésben a  támogatás összegét és 
visszafizetésnek határidejét – a 2019. október 1-ig már visszafizetett 1 000 000 000 forint támogatásra figyelemmel – 
5 540 000 000 forint összegre módosítsa az alábbi ütemezés szerint:
a) 2020. december 1-ig 740 000 000 forint,
b) 2021. szeptember 30-áig 1 200 000 000 forint,
c) 2022. szeptember 30-áig 1 200 000 000 forint,
d) 2023. szeptember 30-áig 1 200 000 000 forint,
e) 2024. szeptember 30-áig 1 200 000 000 forint;

Felelős: belügyminiszter
Határidő: a támogatási szerződés módosítása tekintetében azonnal”

 2. A  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, 
a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet címrendjének kiegészítéséről, a 2017. évi költségvetési 
maradványok átcsoportosításáról, egyes kormányhatározatok módosításáról és a  szociális hozzájárulási adóhoz 
kapcsolódó 2018. évi megtakarítások kezeléséről szóló 1013/2018. (II. 2.) Korm. határozat (a  továbbiakban: 
Korm. határozat) 1. pont i) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„i) felhívja a  belügyminisztert, hogy a  h)  alpontban meghatározott támogatási szerződésben a  támogatás 
visszafizetésnek határidejét az alábbi ütemezés szerint módosítsa:
a) 2020. december 1-ig 800 000 000 forint,
b) 2021. szeptember 30-áig 550 000 000 forint,
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c) 2022. szeptember 30-áig 550 000 000 forint,
d) 2023. szeptember 30-áig 550 000 000 forint,
e) 2024. szeptember 30-áig 550 000 000 forint;

Felelős: belügyminiszter
Határidő: a támogatási szerződés módosítása tekintetében azonnal”

 3. A Korm. határozat 1. pont b) alpontjában a „2020. december 15.” szövegrész helyébe a „2024. október 15.” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1785/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a zalaegerszegi közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztése 
érdekében szükséges támogatás biztosításáról szóló 1184/2020. (IV. 24.) Korm. határozat módosításáról

A Modern Városok Program keretében a zalaegerszegi közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztése érdekében 
szükséges támogatás biztosításáról szóló 1184/2020. (IV. 24.) Korm. határozat a következő 6/A. ponttal egészül ki:
[A Kormány – figyelemmel a  Magyarország Kormánya és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti 
együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1252/2015. (IV. 23.) Korm. határozat  
(a továbbiakban: Korm. határozat) 12. pontjára –]
„6/A. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon 
a Beruházás megvalósításához a 2020. évben szükséges 1 125 000 000 forint forrás biztosításáról a Kvtv. 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: azonnal”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1786/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
az EFOP-4.1.2-17 azonosító jelű („Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése 
a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében című) felhívás keretében 
megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről

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

17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A.  §-a alapján hozzájárul, hogy 
az  1.  mellékletben foglalt táblázat 7–8. sora szerinti projektek keretemelése és annak végrehajtása során 
a Kormányrendelet 5. §-a ne kerüljön alkalmazásra,

c) egyetért az a) alpont szerinti projektek támogatási szerződéseinek az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2020. december 31.
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 2. A  Kormány egyetért azzal, hogy az  1.  mellékletben felsorolt projektek esetén az 1.  mellékletben foglalt táblázat 
F  oszlopában meghatározott, összesen legfeljebb 1 022 472 443 forint összegű, európai uniós forrás terhére el 
nem számolható költség – az  Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának 
rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján – az Emberi Erőforrás Fejlesztési 
Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön finanszírozásra.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1786/2020. (XI. 11.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

1.

Projekt azonosító 
száma

Projekt megnevezése Kedvezményezett neve
Hatályos támogatás

(forint)

Többlettámogatás legfeljebb
(forint)

Megnövelt 
összköltség 
legfeljebb

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
Az EFOP keretében 

finanszírozandó 
összeg

Magyarország központi 
költségvetéséről 
szóló törvényben 

meghatározott Uniós 
fejlesztések fejezete 
terhére finanszírozni 

tervezett összeg

3.
EFOP-4.1.2-17-

2017-00045

A Villányi Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola infrastrukturális 

fejlesztése a hátránykompenzáció 
elősegítése és a minőségi oktatás 

megteremtése érdekében

Mohácsi Tankerületi 
Központ

375 718 446 64 853 542 36 072 140 476 644 128
A projekt célja a 7773 Villány, Baross Gábor utca 1–3. és  
a 7773 Villány, Rákóczi utca 11–13. szám alatti köznevelési 
intézmény fejlesztése.

4.
EFOP-4.1.2-17-

2017-00052

A Debreceni Petőfi Sándor Általános 
Iskola infrastrukturális fejlesztése az 

„Iskola 2020” felhívás keretében

Debreceni 
Tankerületi Központ

1 017 936 163 121 332 508 80 645 301 1 219 913 972
A projekt célja a 4030 Debrecen, Szabó Kálmán utca 3–5. 
és a 4030 Debrecen, Szabó Kálmán utca 13. szám alatti 
köznevelési intézmény fejlesztése.

5.
EFOP-4.1.2-17-

2017-00058

A törökszentmiklósi Hunyadi Mátyás 
Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola infrastrukturális 
fejlesztése

Karcagi Tankerületi 
Központ

470 483 412 78 758 189 Ft 0 549 241 601 Ft
A projekt célja az 5200 Törökszentmiklós, Hunyadi utca 6. 
szám alatti köznevelési intézmény infrastrukturális fejlesztése.

6.
EFOP-4.1.2-17-

2017-00080
Hátránykompenzáció és oktatási 

infrastruktúra-fejlesztés Mórahalmon
Szegedi Tankerületi 

Központ
599 652 140 54 009 793 39 439 316 693 101 249

A projekt célja a 6782 Mórahalom, Barmos György tér 2. szám 
alatti köznevelési intézmény fejlesztése.

7.
EFOP-4.1.2-17-

2017-00082

A Nyergesújfalui Kernstok Károly 
Általános Iskola infrastrukturális 

fejlesztése

Esztergomi 
Tankerületi Központ

845 150 964 40 941 094 204 767 399 1 090 859 457    
A projekt célja a 2536 Nyergesújfalu, Babits Mihály utca 13. és 
a 2536 Nyergesújfalu, Padányi tér 35. szám alatti köznevelési 
intézmény infrastrukturális fejlesztése.

8.
EFOP-4.1.2-17-

2017-00107
A Lenti Vörösmarty Mihály Általános 

Iskola infrastrukturális fejlesztése
Zalaegerszegi 

Tankerületi Központ
759 755 364 475 007 832 661 548 287 1 896 311 483

A projekt célja a 8960 Lenti, Vörösmarty utca 30. szám alatti 
köznevelési intézmény fejlesztése.

9.
EFOP-4.1.2-17-

2017-00121

A Csaholci Általános Iskola 
infrastrukturális fejlesztése a 

hátránykompenzáció elősegítése és 
a minőségi oktatás megteremtése 

érdekében

Mátészalkai 
Tankerületi Központ

414 845 060 86 575 232 0 501 420 292
A projekt célja a 4967 Csaholc, Kossuth utca 36–40. szám 
alatti köznevelési intézmény fejlesztése.
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A Kormány 1787/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
az EFOP-4.1.2-17 azonosító jelű („Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése 
a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében című) felhívás keretében 
megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről

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

növelésével, és az  európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye 
támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A.  §-a 
alapján hozzájárul, hogy az  1.  mellékletben foglalt táblázat 5. sora szerinti projekt keretemelése és annak 
végrehajtása során a Kormányrendelet 5. §-a ne kerüljön alkalmazásra,

b) egyetért a projektek támogatási szerződéseinek az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2020. december 15.

 2. A Kormány egyetért azzal, hogy a  projektek esetében az  1.  mellékletben foglalt táblázat F oszlopában 
meghatározott, összesen legfeljebb 196 752 892 forint összegű, európai uniós forrás terhére el nem számolható 
költség – az  Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 
549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6.  § (1)  bekezdés b)  pontja alapján – az  Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 
Program (a továbbiakban: EFOP) hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön finanszírozásra.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1787/2020. (XI. 11.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

1.

Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Eredeti 

támogatás 

(forint)

Többlettámogatás legfeljebb

(forint)

Megnövelt összköltség 

legfeljebb 

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.

Az EFOP keretében 

finanszírozandó 

összeg

Magyarország központi 

költségvetéséről szóló törvényben 

meghatározott Uniós fejlesztések 

fejezete terhére finanszírozni 

tervezett összeg

3.
EFOP-4.1.2-17- 

2017-00076
Cecei Általános Iskola 

infrastrukturális fejlesztése

Dunaújvárosi 
Tankerületi 

Központ
634 865 806 125 632 299 26 849 080 787 347 185

A projekt célja  
a 7013 Cece, Árpád 
utca 3. szám alatti 
köznevelési intézmény 
infrastrukturális 
fejlesztése.

4.
EFOP-4.1.2-17- 

2017-00095

Celldömölki Városi Általános 
Iskola termeinek és 

sportudvarának fejlesztése

Sárvári Tankerületi 
Központ

227 453 092 42 488 407 8 412 894 278 354 393

A projekt célja  
a 9500 Celldömölk, 
Árpád utca 34. szám alatti 
köznevelési intézmény 
infrastrukturális 
fejlesztése.

5.
EFOP-4.1.2-17- 

2017-00111

Köznevelési intézmények 
infrastrukturális fejlesztése 

a hátránykompenzáció 
elősegítése és a minőségi 

oktatás megteremtése 
érdekében – Jászapátiban

Jászberényi 
Tankerületi 

Központ
632 977 000 212 104 731 161 490 918 1 006 572 649

A projekt célja  
az 5130 Jászapáti, 
Hősök tere 7. szám alatti 
köznevelési intézmény 
infrastrukturális 
fejlesztése.
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A Kormány 1788/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
a kiemelt társadalmi igényen alapuló IKOP-2.1.0-15-2016-00026 azonosító számú, „Új országos közforgalmú 
kikötő kiépítése Mohácson” című projekt támogatási összegének növeléséről, valamint az Integrált 
Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló  
1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány egyetért
a) az  IKOP-2.1.0-15-2016-00026 azonosító számú, „Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson” című 

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

b) a  projekt többlettámogatásának az  Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2. prioritás többlet-
kötelezettségvállalásának terhére történő finanszírozásával.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 

pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 2. A Kormány felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy intézkedjen a  projekt támogatási 
szerződésének 1. melléklet szerinti módosítása érdekében.

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

 3. A Kormány felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy amennyiben nem szükséges 
az  Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program teljes forrásfelhasználásához, abban az esetben gondoskodjon 
a  2  864  000  000 forint összegű többletkötelezettség-vállalásnak a  2021–2027 közötti európai uniós programozási 
időszak forrásai terhére történő haladéktalan átforgatásáról és elszámolásáról, amint erre a vonatkozó európai uniós 
szabályozás lehetőséget biztosít.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2023. december 31.

 4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 5. Az  Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. 

(V. 18.) Korm. határozat
a) 1. pont f ) alpont fa) pont faa) alpontjában a „123,25%-áig” szövegrész helyébe a „123,82%-áig” szöveg,
b) 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat C:2 mezőjében a „617,075” szövegrész helyébe a „619,939” szöveg,
c) 2. mellékletében foglalt táblázat D:60 mezőjében a „4,75 (támogatási intenzitás: 94,16%)” szövegrész helyébe 

a „7,62 (támogatási intenzitás: 97,06%)” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1788/2020. (XI. 11.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

1.

Projekt 

azonosító 

száma

Projekt 

megnevezése

Támogatást 

igénylő neve

Projekt eredeti támogatási intenzitása és forrásszerkezete Változás Projekt támogatási intenzitása és forrásszerkezete a módosítás után

Projekt 

összköltsége

(forint)

Projekt rövid 

bemutatása

2.

Projekt 

támogatási 

intenzitása

Projekt Integrált 

Közlekedésfejlesztési 

Operatív Program 

(a továbbiakban: 

IKOP) keretében 

finanszírozandó 

támogatásának 

összege

(forint)

Projekt részére az IKOP-előirányzat hazai 

társfinanszírozáson felüli felhasználásával 

biztosítandó forrás

Projekt 

támogatási 

intenzitása

Projekt IKOP 

keretében 

finanszíro- 

zandó 

támogatá- 

sának 

összege

(forint)

Projekt részére az IKOP-előirányzat hazai 

társfinanszírozáson felüli felhasználásával biztosítandó 

forrás

Projekt 

támogatási 

intenzitása

Projekt IKOP 

keretében 

finanszírozandó 

támogatás 

összege

(forint)

Projekt részére az IKOP-előirányzat hazai társfinanszírozáson felüli 

felhasználásával biztosítandó forrás

3.

Megtérülő 

projektköltségre 

jutó központi 

költségvetési 

forrás összege 

(forint)

Projekt le nem 

vonható, az 

Európai Unió  

(a továbbiak- 

ban: EU) 

felé el nem 

számolható 

ÁFA (forint)

Az EU felé 

el nem 

számolható 

költségek 

(forint)

Megtérülő 

projektköltségre 

jutó központi 

költségvetési 

forrás összege 

(forint)

Projekt 

le nem 

vonható,  

az EU felé 

el nem 

számolható 

ÁFA (forint)

Az EU felé 

el nem 

számolható 

költségek 

(forint)

Megtérülő 

projektköltségre 

jutó központi 

költségvetési forrás 

összege (forint)

Projekt le nem 

vonható, az EU felé 

el nem számolható 

ÁFA (forint)

Az EU felé el 

nem számolható 

költségek 

(forint)

4.
IKOP-2.1.0-15- 

2016-00026

Új országos 

közforgalmú 

kikötő 

kiépítése 

Mohácson

Mohács Város 

Önkormányzata
94,16 % 4 750 000 000 0 0 0 2,9 % 2 864 732 925 0 0 0 97,06 % 7 614 732 925 0 0 0 7 845 771 832

A Duna  

1448+660-1449+000 

folyamkilométer-

szelvények közötti 

szakaszán új 

kikötőterület

kiépítése.
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A Kormány 1789/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
a KEHOP-2.2.1-15-2015-00009 azonosító számú, „Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési 
és -kezelési fejlesztés 2. (KKMO 2)” című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló  
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) és f ) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva egyetért
a) a KEHOP-2.2.1-15-2015-00009 azonosító számú, „Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési 

és -kezelési fejlesztés 2. (KKMO 2)” című projekt (a  továbbiakban: projekt) támogatásának növelésével, 
az 1. melléklet szerint;

b) a projekt
ba) a)  alpont szerinti többlettámogatásának a  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 

2. prioritása rendelkezésre álló kerete,
bb) az 1. mellékletben foglalt táblázat P:4 és Q:4 mezőjében meghatározott összegnek a Magyarország 

központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Uniós fejlesztések fejezet
 terhére történő finanszírozásával;
c) a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2020. november 30.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. 

(II. 29.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat] 1.  melléklet 2.  pontjában foglalt 
táblázat
a) C:7 mezőjében a „31,00” szövegrész helyébe a „31,24” szöveg,
b) C:8 mezőjében a „322,73” szövegrész helyébe a „322,49” szöveg
lép.

 4. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
a) D:235 mezőjében a „4,40” szövegrész helyébe a „4,88” szöveg,
b) E:235 mezőjében a „0,37” szövegrész helyébe a „0,41” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1789/2020. (XI. 11.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

1.

Projekt 

azonosító 

száma

Projekt 

megnevezése
Kedvezményezett neve

Projekt eredeti támogatási intenzitása és forrásszerkezete Változás Projekt támogatási intenzitása és forrásszerkezete a módosítás után

Projekt 

összköltsége

(Ft)

Projekt rövid bemutatása

2.

Projekt 

támogatási 

intenzitása

(%)

Projekt KEHOP 

keretében 

finanszírozandó 

támogatásának 

összege

(Ft)

Projekt részére a KEHOP-előirányzat hazai 

társfinanszírozáson felüli felhasználásával 

biztosítandó forrás

Projekt 

támogatási 

intenzitása

(%)

Projekt KEHOP 

keretében 

finanszíro- 

zandó 

támogatá- 

sának 

összege

(Ft)

Projekt részére a KEHOP-előirányzat hazai 

társfinanszírozáson felüli felhasználásával 

biztosítandó forrás

Projekt 

támogatási 

intenzitása

(%)

Projekt KEHOP 

keretében 

finanszírozandó 

támogatás 

összege

(Ft)

Projekt részére a KEHOP-előirányzat hazai 

társfinanszírozáson felüli felhasználásával 

biztosítandó forrás

3.

Megtérülő 

projektköltségre 

jutó központi 

költségvetési 

forrás összege 

(Ft)

Projekt le nem 

vonható, az 

EU felé el nem 

számolható 

ÁFA összege 

(Ft)

Az EU felé 

el nem 

számolható 

költségek 

összege 

(Ft)

Megtérülő 

projekt-

költségre 

jutó központi 

költségvetési 

forrás összege 

(Ft)

Projekt le nem 

vonható, az 

EU felé el nem 

számolható 

ÁFA összege 

(Ft)

Az EU felé 

el nem 

számolható 

költségek 

összege (Ft)

Megtérülő 

projektkölt- 

ségre jutó 

központi 

költségvetési 

forrás összege 

(Ft)

Projekt le nem 

vonható, az 

EU felé el nem 

számolható 

ÁFA összege 

(Ft)

Az EU felé 

el nem 

számolható 

költségek 

összege 

(Ft)

4.
KEHOP-2.2.1-15- 

2015-00009

Közép- és 

Kelet-Magyar- 

országi 

szennyvíz- 

elvezetési 

és -kezelési 

fejlesztés 2. 

(KKMO 2)

Bácsbokod Nagyközség 

Önkormányzata, 

Bácsborsód Községi 

Önkormányzat, 

Cibakháza Nagyközség 

Önkormányzata és 

Tiszakécske Város 

Önkormányzata az 

Európai Unió vagy 

más nemzetközi 

szervezet felé vállalt 

kötelezettséggel 

összefüggő, 

a 2007–2013 

programozási 

időszakban  

a Kormány által  

a nemzeti fejlesztési 

miniszter hatáskörébe 

utalt beruházások, 

valamint a 2014–2020 

programozási 

időszakban  

a szennyvízelvezetési 

és -tisztítási,  

a hulladékgazdálkodási 

és az 

ivóvízminőség-javító 

beruházások 

megvalósításáról szóló 

339/2014. (XII. 19.) 

Korm. rendelet szerint

92,374060 4 394 987 596 362 828 176 1 019 541 020 0 – +483 486 801 +39 914 250 +141 318 284 – 92,374060 4 878 474 397 402 742 426 1 160 859 304 0 6 442 076 127

Bácsbokod településen  

a csatornahálózat bővítése 

és meglévő szennyvíztisztító 

telep fejlesztése, Tiszakécske 

város közigazgatási 

területe, Kerekdomb és 

Tiszabög településrészeken 

szennyvízcsatornázás és 

szállítóvezeték-építés, 

Cibakházán csatorna- 

hálózat bővítése, 

Bácsborsód településen 

szennyvízcsatornázás és 

szállítóvezeték-építés 

valósul meg.
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A Kormány 1790/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
a KEHOP-5.2.2-16-2016-00051 azonosító számú, „AM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, 
Erdészeti Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma épületenergetikai fejlesztése” című projekt 
megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról

 1.  A Kormány a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4.  § (1) bekezdés f )  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva
a)  egyetért a  KEHOP-5.2.2-16-2016-00051 azonosító számú „AM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, 

Erdészeti Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma épületenergetikai fejlesztése” című projekt  
(a továbbiakban: projekt) összköltségének növelésével és forrásszerkezetének módosításával, az 1. melléklet 
szerint;

b)  egyetért azzal, hogy a  projektnek az  1.  mellékletben foglalt táblázat H:3 mezőjében meghatározott, 
az  európai uniós forrás terhére el nem elszámolható költségei – az  Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó 
fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6.  § 
(1)  bekezdés b)  pontja alapján – a  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: 
KEHOP) előirányzat hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön finanszírozásra;

c)  egyetért a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1790/2020. (XI. 11.) Korm. határozathoz

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

1.

Projekt azonosító 

száma

Projekt 

megnevezése

Kedvezményezett 

neve

Módosítás előtti forrásszerkezet

Projekt 

módosítás 

előtti 

összköltsége 

összesen

(bruttó forint)

Változás Módosítást követő forrásszerkezet

Projekt 

módosítást 

követő 

összköltsége

(bruttó forint)

Projekt rövid bemutatása
2.

KEHOP

(bruttó forint)

Az Európai 

Unió  

(a 

továbbiakban: 

EU) felé nem 

elszámolható 

költség

(bruttó forint)

KEHOP

(bruttó forint)

Az EU felé nem 

elszámolható 

egyéb költségek 

(XIX. Uniós 

fejlesztések 

fejezet 

KEHOP hazai 

társfinanszírozás 

terhére)

(bruttó, forint)

Projekt 

összköltsége

(bruttó forint)

KEHOP

(bruttó forint)

Az EU felé nem 

elszámolható 

egyéb költségek 

(XIX. Uniós 

fejlesztések fejezet 

KEHOP hazai 

társfinanszírozás 

terhére)

(bruttó, forint)
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3.
KEHOP-5.2.2-

16-2016-00051

AM KASZK  

Dr. Szepesi 

László 

Mezőgazdasági, 

Erdészeti 

Szakgim-

náziuma, 

Szakközép- 

iskolája és 

Kollégiuma 

épület- 

energetikai 

fejlesztése

NFSI Nemzeti 

Fejlesztési és 

Stratégiai Intézet 

Nonprofit  

Korlátolt 

Felelősségű 

Társaság.  

(konzorcium- 

vezető)

AM KASZK 

Bercsényi Miklós 

Élelmiszeripari 

Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és 

Kollégium

210 000 000 164 465 000 374 465 000 – + 40 012 806 + 40 012 806 210 000 000 204 477 806 414 477 806

A projekt az AM KASZK Dr. Szepesi László energetikai 

fejlesztés Pest Megye 338/1 hrsz.; 2081 Piliscsaba,  

József Attila utca 2., hrsz. 338/1.

címen található AM KASZK Bercsényi Miklós Élelmiszeripari 

Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 

Sportcsarnok épület. Az épület az építési kornak megfelelő 

technológiai színvonalon épült, de a határoló szerkezetek 

és az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem 

felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani 

követelményeinek, így az épület jelentős hőveszteséggel 

működik. Az épületenergetikai beruházás a külső határoló 

fal- és födémszerkezetek utólagos hő- és vízszigetelését, 

külsőnyílászáró-cseréjét tartalmazza. Járulékos beruházás 

a tető tartószerkezeti megerősítése, épület körüli talaj- 

és torlaszvíz hatékony elvezetése hátszivárgóval, új 

sportpadló építése, belső felújító szakipari munkálatok. 

Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 

szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményszintjének 

való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés 

energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására. 

A beruházás műszaki tartalma kiterjed az épület 

statikai megerősítésére, hátszivárgó, árok, csatornázás, 

vízelvezetés, sportpadlóépítés,

burkolatkialakítási és felületképzési munkálatokra.  

Az épület energetikai korszerűsítését célzó építészeti 

felújítási munkáknak az épület külső határoló szerkezeteit 

kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülniük az épület 

homlokzati falainak, a lábazatoknak is. Szükséges a mai 

energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati 

nyílászárók cseréje. Az épületenergetikai felújítási/

korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett 

mennyiségei: Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó 

munkáival. Homlokzati nyílászárók cseréje 178,37 m2.  

Tető utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival.  

Tető hőszigetelése 2250 m2. Homlokzat utólagos 

hőszigetelése kapcsolódó munkáival. Homlokzati EPS és 

lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása az OTSZ 

szerinti tűzgátló sávokkal 592 m2. Statikai Megerősítés. 

Hátszivárgó építése, külső vízelvezetés kialakítása  

a szükséges bontási, akna, ároképítési és csatornaépítési 

munkálatokkal. Sportpadló építése a szükséges bontási 

és járulékos munkálatokkal 1054 m2. Belső burkolatok 

felújítása, falszigetelés, belső felületképzési és szakipari 

munkák.
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A Kormány 1791/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
a Tokaj-Zemplén Térség fejlesztéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért a  részére bemutatott Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Programmal (a továbbiakban: Program) és annak 

1. mellékletben meghatározott programelemeivel;
 2. egyetért azzal, hogy

a) a Program előkészítésére és megvalósítására a  Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős kormánybiztos 
irányítása mellett, a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács bevonásával kerüljön sor,

b) a Program megvalósítása során egyes feladatok lebonyolításában a  Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság működjön közre;

 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős kormánybiztos bevonásával – 
gondoskodjon a  Program egyes programelemei megvalósításához szükséges, az  1.  mellékletben meghatározott 
keretösszegekhez igazodóan a  2020–2024. évekre vonatkozóan mindösszesen 149 516 000 000 forint forrás 
biztosításáról a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács részére felhasználható módon;

Felelős: pénzügyminiszter 
Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős kormánybiztos

Határidő: a felmerülés ütemében
 4. felhívja pénzügyminisztert és a  Tokaj-Zemplén fejlesztéséért felelős kormánybiztost, hogy gondoskodjanak 

a 2. pontnak megfelelő támogatási konstrukció és eljárásrend kidolgozásáról, azzal, hogy az egyes programelemek 
közötti átcsoportosítás lehetőségét biztosítani kell a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács részére;

Felelős: pénzügyminiszter 
Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős kormánybiztos

Határidő: 2020. december 1.
 5. felhívja az  érintett minisztereket, hogy működjenek közre a  Program végrehajtásában a  Tokaj-Zemplén térség 

fejlesztéséért felelős kormánybiztossal, valamint a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanáccsal.
Felelős: a Program egyes elemei végrehajtásában érintett miniszterek
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1791/2020. (XI. 11.) Korm. határozathoz

Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Program

Sorszám Programelem
Keretösszeg

(forint)

I. Térségi szintű fejlesztések

1. Dűlőutak rekonstrukciója 5 750 000 000 

2. Közutak rekonstrukciója 52 000 000 000

3. Kerékpárút fejlesztés 13 350 000 000

4. Nosztalgia gőzös indítása 1 000 000 000

5. Elektromos töltőállomások kiépítése 600 000 000

6.
Szálláshely és gasztronómiai 
szolgáltatásfejlesztés

12 650 000 000

7. Kistelepülési fejlesztési alap 4 000 000 000

8. Borvidéki látogatóközpont 2 000 000 000

9. Hernád vadvízi élményfejlesztés 500 000 000
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II. Települési szintű fejlesztések

10. Turizmusfejlesztés 22 510 000 000

11.
Gyermek- és ifjúsági szállás-, 
szállodafejlesztés

9 645 000 000

12. Gasztronómia-fejlesztés 350 000 000

13. Városrehabilitáció 10 615 000 000

III. Turisztikai szervezetfejlesztés, menedzsment

14.
Marketing kampány, turisztikai 
szervezet fejlesztése

2 000 000 000

15. Projektmenedzsment 7 546 000 000

16. Tartalék 5 000 000 000

A Kormány 1792/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
a tokaji református templom felújításához szükséges támogatásról

A Kormány
 1. támogatja a tokaji református templom felújítását és a kapcsolódó beruházásokat;
 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  miniszterelnök általános helyettese bevonásával gondoskodjon 

az 1. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében 558 115 052 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, 30. Egyházi célú központi költségvetési 
hozzájárulások jogcímcsoport, 7. Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter
 a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: azonnal

 3. felhívja a  miniszterelnök általános helyettesét, hogy az  1.  pontban foglalt cél megvalósítása érdekében, 
a 2. pontban meghatározott forrás terhére 557 836 134 forint támogatási összegben adjon ki támogatói okiratot  
a Tokaji Református Egyházközség mint kedvezményezett részére.

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: a 2. pontban meghatározott forrás rendelkezésre állását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1793/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
a Tállya községi sporttelep komplex fejlesztéséhez szükséges többletforrás biztosításáról

A Kormány a  Tállya községi sporttelep komplex fejlesztésének támogatásához szükséges intézkedésekről szóló 
1376/2019. (VI. 25.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1376/2019. (VI. 25.) Korm. határozat] 1. pontjának eredményes végrehajtása 
érdekében
 1. egyetért azzal, hogy az 1376/2019. (VI. 25.) Korm. határozat alapján biztosított forráson felül a 2020. évben további 

92 363 147 forint összegű költségvetési támogatás kerüljön biztosításra;
 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon 

az  1.  pont szerinti forrás biztosításáról a  Magyarország 2020.  évi központi költségvetéséről szóló 2019.  évi 
LXXI.  törvény 1.  melléklet XX.  Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20.  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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cím, 24.  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 40.  Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása 
jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal
 3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a támogatói okirat módosításáról és a 2. pont szerinti 

forrásnak a kedvezményezett részére történő rendelkezésre bocsátásáról.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 2. pont szerinti forrás rendelkezésre bocsátását követően

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1794/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
a szalkszentmártoni református templom felújításának támogatásáról

A Kormány
 1. támogatja a szalkszentmártoni református templom felújításának további munkálatait;
 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy − a  miniszterelnök általános helyettese bevonásával − gondoskodjon 

az  1.  pontban foglalt cél megvalósítása érdekében 110 055 000 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, 30. Egyházi célú központi költségvetési 
hozzájárulások jogcímcsoport, 8. Egyházi közösségi célú programok támogatása jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: azonnal
 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy − a  miniszterelnök általános helyettese bevonásával − gondoskodjon 

az  1.  pontban foglalt cél megvalósítása érdekében 100 050 000 forint rendelkezésre állásáról a  Magyarország  
2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1.  melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 
2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű 
előirányzatok alcím, 3. Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások jogcímcsoporton;

Felelős: pénzügyminiszter 
a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
 4. felhívja a  miniszterelnök általános helyettesét, hogy az  1.  pontban foglalt cél megvalósítása érdekében, 

a  2.  pontban meghatározott forrás terhére 110 000 000 forint támogatási összegben adjon ki támogatói okiratot 
a Szalkszentmártoni Református Egyházközség mint kedvezményezett részére;

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: a 2. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal

 5. felhívja a  miniszterelnök általános helyettesét, hogy az  1.  pontban foglalt cél megvalósítása érdekében  
a  2021. évben módosítsa a  4.  pont alapján a  Szalkszentmártoni Református Egyházközség mint kedvezményezett 
részére kiadott támogatói okiratot a 3. pont szerinti forrás terhére további 100 000 000 forint összegben.

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: a 3. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 103/2020. (XI. 11.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Kazah Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és 
kölcsönös védelméről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a belügyminiszter és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1.  egyetértek a  Magyarország Kormánya és a  Kazah Köztársaság Kormánya között a  minősített adatok cseréjéről és 

kölcsönös védelméről szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) létrehozásával;
 2.  felhatalmazom a  belügyminisztert, hogy – az  érintett miniszterekkel egyetértésben – a  tárgyalásokon részt vevő 

személyeket kijelölje;
 3.  felhatalmazom a  belügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások eredményeként előálló 

szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
 4.  felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  Egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási 

okiratot adja ki;
 5.  felhívom a  belügyminisztert, a  külgazdasági és külügyminisztert, valamint az  igazságügyi minisztert, hogy 

az  Egyezmény létrehozását követően az  Egyezmény szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról 
szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős kiadó: Németh Balázs ügyvezető.


	A Kormány 487/2020. (XI. 11.) Korm. rendelete
	a veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazásáról

	A Kormány 488/2020. (XI. 11.) Korm. rendelete
	a biztonságos veszélyhelyzeti gyógyszerellátáshoz szükséges egyes intézkedésekről

	A Kormány 489/2020. (XI. 11.) Korm. rendelete
	a pedagógus-továbbképzés veszélyhelyzeti szabályairól

	A Kormány 490/2020. (XI. 11.) Korm. rendelete
	a látássérült személyek számára biztosított elemi rehabilitációs szolgáltatásról

	A Kormány 491/2020. (XI. 11.) Korm. rendelete
	egyes európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 492/2020. (XI. 11.) Korm. rendelete
	az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet végleges elhelyezését biztosító beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

	A Kormány 493/2020. (XI. 11.) Korm. rendelete
	az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvá

	A Kormány 494/2020. (XI. 11.) Korm. rendelete
	a sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
65/2019. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 495/2020. (XI. 11.) Korm. rendelete
	egyes koncesszióköteles tevékenységek tekintetében az illetékes ágazati miniszteri feladatok ellátásáról

	A Kormány 496/2020. (XI. 11.) Korm. rendelete
	játékkaszinó-egységek üzemeltetésére vonatkozó koncessziós szerződések megkötésére irányuló ajánlattételi eljárás, illetve koncessziós pályázat kiírásának kiemelt nemzetgazdasági érdekké minősítéséről

	A Kormány 1741/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
	az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében való kormányzati részvétel összehangolásáról és az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottságról

	A Kormány 1742/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
	az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap tekintetében a Kifizető Ügynökséggel kapcsolatos tanúsító szervi feladatok, valamint az illetékes hatósági közreműködés keretében az akkreditációs felügyeleti és moni

	A Kormány 1743/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
	a 2020/21-es női kosárlabda Euroliga alapszakasz I. csoportkörének megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

	A Kormány 1744/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
	a közúti felújításokra vonatkozó kiemelt társadalmi igények megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről

	A Kormány 1745/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
	kiemelt társadalmi igényeken alapuló egyes közútfejlesztések megvalósításához kapcsolódó intézkedésekről

	A Kormány 1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
	egyes térségi fejlesztési igények támogatásáról

	A Kormány 1747/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
	kulturális fejlesztések előkészítéséhez és tervezéséhez szükséges források biztosításáról

	A Kormány 1748/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
	az állami repülések céljára szolgáló pápai repülőtér fejlesztése miatt szükségessé váló vasúti fejlesztésekhez szükséges források biztosításáról

	A Kormány 1749/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
	az Alba Airport Repülőtér fejlesztéséről

	A Kormány 1750/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
	a Győr-Pér Repülőtér fejlesztéséről

	A Kormány 1751/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
	a dombóvári mentőállomás beruházása előkészítésének támogatásáról

	A Kormány 1752/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
	az esztergomi Vaszary Kolos Kórházat érintő egészségügyi beruházások támogatásáról

	A Kormány 1753/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
	a Modern Városok Program keretében a tatabányai Szent Borbála Kórház komplex fejlesztését célzó beruházás megvalósítása érdekében a 2020. évi forrás átcsoportosításáról, valamint a szükséges többlettámogatás biztosításáról

	A Kormány 1754/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
	a Magyar Falu Program keretében a nemesgörzsönyi Vargha Gyula Református Óvoda és Általános Iskola felújítása és bővítése tervezési költségeinek biztosítása érdekében szükséges előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1755/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
	a monori Szterényi József Technikum és Szakképző Iskola bővítésének támogatásáról

	A Kormány 1756/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
	egyes települések sportcélú infrastruktúra-fejlesztésének támogatásáról

	A Kormány 1757/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
	a baktalórántházai sportkomplexum beruházás előkészítésének támogatásáról

	A Kormány 1758/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
	a balassagyarmati atlétikai létesítményegyüttes beruházás előkészítésének támogatásáról

	A Kormány 1759/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
	a Pannónia Szíve Fejlesztési Program keretében Bicske város területén megvalósuló Pannónia Szíve Sport és Kulturális Központ megvalósításáról

	A Kormány 1760/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
	a cecei tornaterem megvalósításáról

	A Kormány 1761/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
	a csornai sportcsarnok beruházás előkészítésének támogatásáról

	A Kormány 1762/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
	a dévaványai sportcsarnok beruházás előkészítésének támogatásáról

	A Kormány 1763/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
	a debreceni Epreskerti Általános Iskola részére „B” típusú tornaterem építésének támogatásáról

	A Kormány 1764/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
	a gödöllői jégcsarnok beruházás előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről

	A Kormány 1765/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
	a kapuvári tanuszoda építéséről

	A Kormány 1766/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
	a kisújszállási sportcsarnok beruházás előkészítésének támogatásáról

	A Kormány 1767/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
	a körmendi sportcsarnok bővítésére irányuló beruházás előkészítésének támogatásáról

	A Kormány 1768/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
	a körösladányi sportcsarnok és uszoda beruházás előkészítésének támogatásáról

	A Kormány 1769/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
	a mosonmagyaróvári tanuszoda építéséről

	A Kormány 1770/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
	a Ladánybenei Bene Vitéz Általános Iskola tornaszoba beruházás előkészítésének támogatásáról

	A Kormány 1771/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
	a lajosmizsei sportcsarnok beruházás előkészítésének támogatásáról

	A Kormány 1772/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
	a nagyvarsányi tanuszoda beruházás előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről

	A Kormány 1773/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
	a nyíradonyi Harangi Imre Rendezvénycsarnok és Uszoda felújításával kapcsolatos intézkedésekről

	A Kormány 1774/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
	a Pécsi Mecsek Futball Club új stadionjának megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről

	A Kormány 1775/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
	a sárbogárdi sportcsarnok beruházás előkészítésének támogatásáról

	A Kormány 1776/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
	a Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola tornaterem beruházása előkészítésének támogatásáról

	A Kormány 1777/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
	a vajszlói sportcélú beruházás előkészítésének támogatásáról

	A Kormány 1778/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
	egyes sportcélú kormányhatározatoknak a koronavírus világjárvánnyal összefüggésben szükséges módosításáról

	A Kormány 1779/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
	a Szeged-Csanádi Egyházmegye közösségi tevékenységének támogatásáról

	A Kormány 1780/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
	a tápiószentmártoni nyugdíjas központ kialakításának támogatásáról

	A Kormány 1781/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
	a Modern Városok Program keretében a Novohrad-Nógrád Geopark fejlesztési lehetőségei vizsgálatának előkészítésére vonatkozó támogatás biztosításáról

	A Kormány 1782/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
	a dombóvári szabadidő- és sportcentrum beruházás előkészítésének támogatásáról

	A Kormány 1783/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
	a Kőszegi Bálház rekonstrukciójának megvalósításáról

	A Kormány 1784/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
	Pécs Megyei Jogú Város támogatás-visszafizetési kötelezettségéről

	A Kormány 1785/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
	a Modern Városok Program keretében a zalaegerszegi közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztése érdekében szükséges támogatás biztosításáról szóló 1184/2020. (IV. 24.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1786/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
	az EFOP-4.1.2-17 azonosító jelű („Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében című) felhívás keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növelésér

	A Kormány 1787/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
	az EFOP-4.1.2-17 azonosító jelű („Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében című) felhívás keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növelésér

	A Kormány 1788/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
	a kiemelt társadalmi igényen alapuló IKOP-2.1.0-15-2016-00026 azonosító számú, „Új országos közforgalmú kikötő kiépítése Mohácson” című projekt támogatási összegének növeléséről, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztés

	A Kormány 1789/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
	a KEHOP-2.2.1-15-2015-00009 azonosító számú, „Közép- és Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 2. (KKMO 2)” című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési ker

	A Kormány 1790/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
	a KEHOP-5.2.2-16-2016-00051 azonosító számú, „AM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma épületenergetikai fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról

	A Kormány 1791/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
	a Tokaj-Zemplén Térség fejlesztéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

	A Kormány 1792/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
	a tokaji református templom felújításához szükséges támogatásról

	A Kormány 1793/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
	a Tállya községi sporttelep komplex fejlesztéséhez szükséges többletforrás biztosításáról

	A Kormány 1794/2020. (XI. 11.) Korm. határozata
	a szalkszentmártoni református templom felújításának támogatásáról

	A miniszterelnök 103/2020. (XI. 11.) ME határozata
	a Magyarország Kormánya és a Kazah Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
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