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III. Kormányrendeletek

A Kormány 503/2020. (XI. 17.) Korm. rendelete
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

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

1. §  Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a a következő 
(15) bekezdéssel egészül ki:
„(15) A (14) bekezdést nem kell alkalmazni arra a Kormány egyedi határozatában meghozott támogatási döntésre, 
amely esetében az abban foglalt költségvetési támogatás az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezet terhére került 
nyújtásra.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 504/2020. (XI. 17.) Korm. rendelete
az Ózdi Járási Hivatal új irodaépület és kormányablak, valamint kapcsolódó parkoló kialakítását célzó 
beruházás megvalósításával 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 az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 
16. pont 16.2. alpontjában, 17. és 27. pontjában,
a 4. § b) és c) 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
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 az  ingatlan-nyilvántartás szerint 
Ózd belterület 7371 és 7372 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanokon az  Ózdi Járási Hivatal központi épület 
és kormányablak elhelyezésének megvalósítását, valamint kapcsolódó parkoló kialakítását célzó beruházással 
(a továbbiakban együtt: 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,
b) a Beruházáshoz kapcsolódó, az (1) bekezdés szerinti létesítmények megközelítését, működését és városképi 

illeszkedését segítő – útépítési, járdaépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési, valamint azokkal közvetlenül 
összefüggő – munkákkal kapcsolatosak.
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2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) A  Beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály 
rövidebbet nem állapít meg, illetve az  előzetes vizsgálati eljárás, a  környezeti hatásvizsgálati eljárás és 
a természetvédelmi eljárás kivételével – tizenöt nap.

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

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

5. § (1) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti, a  7372 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan területén a  személygépkocsi-
parkolóhelyek kialakítása során az  építmények, illetve az  önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű 
használatához előírt, az  országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)  
Korm. rendelet 42.  §-a szerint meghatározott személygépkocsik számának legalább 57,5%-a elhelyezését kell 
biztosítani.

 (2) Az (1) bekezdésben megjelölt személygépkocsi-parkolóhelyek részben vagy egészben az 1. § (1) bekezdése szerinti 
telekhatártól számított 500 méteres távolságon belül parkolóban, parkolóházban vagy a közterületek közlekedésre 
szánt területei egy részének, illetve a  közforgalom céljára átadott magánút egy részének felhasználásával 
biztosíthatók.

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

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 504/2020. (XI. 17.) Korm. rendelethez

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

  1. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és bejelentési eljárások,
  2. környezetvédelmi hatósági eljárások,
  3. tűzvédelmi és katasztrófavédelmi hatósági eljárások,
  4. építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárások,
  5. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
  6. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők gépi működtetési közlekedési berendezések 

engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,
  7. természetvédelmi hatósági eljárások,
  8. útügyi hatósági eljárások,
  9. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
10. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
11. földmérési hatósági eljárások,
12. hírközlési hatósági eljárások,
13. közegészségügyi hatósági eljárások,
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14. a közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos engedélyezési 
eljárások,

15. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
16. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
17. területrendezési hatósági eljárások,
18. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
19. villamosenergia-ipari tevékenységek végzéséhez szükséges engedélyezési eljárások,
20. azok az  1–19.  pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, melyek a  Beruházás 

megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához közvetlenül szükségesek,
21. az 1–20. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2020. (XI. 17.) MNB rendelete
a „Debrecen, Református Nagytemplom és Kollégium Nemzeti Emlékhely” rézötvözetű emlékérme 
kibocsátásáról

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

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – a „Debrecen, Református Nagytemplom és Kollégium” nemzeti emlékhely tiszteletére – 
„Debrecen, Református Nagytemplom és Kollégium Nemzeti Emlékhely” megnevezéssel 2000 forintos címletű 
rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2020. november 18.

2. § (1) Az emlékérme 90% réz és 10% cink ötvözetéből készült, súlya 18,4 gramm, átmérője 37 mm, széle recézett.
 (2) Az emlékérme előlapján a középkorban a Református Nagytemplom helyén álló Szent András templom – zászlós, 

bárányos – boltozati zárókövének ábrázolása látható. Az emlékérme szélén, félköriratban, fent a „MAGYARORSZÁG”, 
lent az „ORANDO ET LABORANDO” felirat, két vízszintes sorban, bal oldalon a „2020” verési évszám és a „BP.” verdejel, 
jobb oldalon a „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. Az  emlékérme előlapjának képét az  1.  melléklet 
tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján a  „Debrecen, Református Nagytemplom és Kollégium” nemzeti emlékhely épületeinek 
– a  Református Nagytemplom tornyának, a  háttérben a  Debreceni Református Kollégium épülete részletének  – 
ábrázolása látható. A  Debreceni Református Kollégium épületének ábrázolása felett a  nemzeti emlékhelyek 
emblémája látható, az  embléma alatti két vízszintes sorban a  „NEMZETI” és az  „EMLÉKHELY” felirat olvasható. 
Az  emlékérme szélén, köriratban, fent a „REFORMÁTUS NAGYTEMPLOM ÉS KOLLÉGIUM”, lent a „DEBRECEN” felirat 
olvasható, a  feliratokat bal oldalon egy pont, jobb oldalon Tóth Zoltán tervezőművész mesterjegye választja el 
egymástól. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 7000 darab készíthető, bronzpatinázott kivitelben.

4. §  Ez a rendelet 2020. november 18-án lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 40/2020. (XI. 17.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

 

 

 

2. melléklet a 40/2020. (XI. 17.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:  
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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 4/2020. (XI. 17.) NMHH rendelete
az interfészek bejelentéséhez kapcsolódó műszaki leírások tartalmi követelményeiről és az azokhoz való 
hozzáférés előírásáról szóló 5/2016. (VIII. 16.) NMHH rendelet módosításáról

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182.  § (3)  bekezdés 18.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az interfészek bejelentéséhez kapcsolódó műszaki leírások tartalmi követelményeiről és az azokhoz való hozzáférés 
előírásáról szóló 5/2016. (VIII. 16.) NMHH rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.  § (1) Ez  a  rendelet az  Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló, 2018. december 11-i  
(EU) 2018/1972 európai parlamenti és tanácsi irányelv 13. cikkének és I. mellékletének való megfelelést szolgálja.
(2) Ez  a  rendelet a  termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA, magyarul: TESZOR) és 
a  3696/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 451/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet módosításáról szóló, 2014. október 29-i 1209/2014/EU bizottsági rendelet 1.  cikkének végrehajtásához 
szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

2. §  Ez a rendelet 2020. december 21-én lép hatályba.

3. §  Ez  a  rendelet az  Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/1972 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 13. cikkének és I. mellékletének való megfelelést szolgálja.

  Dr. Karas Monika s. k.,
  a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 40/2020. (XI. 17.) EMMI rendelete
az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló  
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.  törvény 83. § (3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
64.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a  következőket 
rendelem el:

1. §  Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) 
NM rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 24. §-sal egészül ki:
„24.  § Az  e  rendelet 16. számú mellékletének az  egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának 
egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról szóló 40/2020. (XI. 17.) EMMI rendelettel 
megállapított 14–16. sora szerinti díjakra 2020. szeptember hónaptól jogosultak az egészségügyi szolgáltatók.”

2. §  Az R. 16. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 40/2020. (XI. 17.) EMMI rendelethez

 1. Az R. 16. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 14–16. sorral egészül ki:

[A B

Ellátási forma megnevezése Havi fix összegű díjazás mértéke (Ft/hó)]

14. Dél-pesti Centrumkórház SARS-CoV-2 járvány elleni védekezése 200 000 000

15.
Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház SARS-CoV-2 járvány 
elleni védekezése

100 000 000

16.
Országos Korányi Pulmonológiai Intézet SARS-CoV-2 járvány elleni 
védekezése

60 000 000

 
 2. Az R. 16. számú mellékletének végjegyzete a következő rendelkezéssel egészül ki:

„A 14–16. pont szerinti fix díjat a  járvány elleni védekezés célját szolgáló személyi és tárgyi feltételek biztosítására 
kell fordítani.”
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Az emberi erőforrások minisztere 41/2020. (XI. 17.) EMMI rendelete
a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek 
részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 
1/2009. (I. 30.) EüM rendelet módosításáról

A kémiai biztonságról szóló 2000.  évi XXV.  törvény 34.  § (4)  bekezdés a)  pont ah)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés i) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm.  rendelet 92.  § (1)  bekezdés 
3.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –
a következőket rendelem el:

1. A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve 
tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet módosítása

1. § (1) A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes 
szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet (a továbbiakban: R1.) 8. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A méregközpontba történő bejelentésekkel kapcsolatban az ETTSZ csak az 1272/2008/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet 45. cikkével összhangban szolgáltathat információt.”

 (2) Az R1. 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A (3) és (3a) bekezdés szerinti információadás 24 órás, folyamatos, továbbá ingyenesen hívható telefonszámon 
is igénybe vehető szolgáltatás keretében működik. Az  információadás a  (3)  bekezdés a)–h)  pontjaiban és 
a  (3a)  bekezdésben meghatározott esetekben díjtalan, a  (3)  bekezdés i)  pontja szerinti szakvéleményért díjat kell 
fizetni.”

 (3) Az R1. 12. § (5) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg:)
„e) az  anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek egy, az egészséget érintő vészhelyzetre való reagálással kapcsolatos harmonizált 
információkról szóló melléklet hozzáadásával történő módosításáról szóló, 2017. március 22-i (EU) 2017/542 
bizottsági rendelet.”

2. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási 
jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet módosítása

2. § (1) Az  Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű 
szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet (a  továbbiakban: R2.) 4.  §-a a következő 
c) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„c) az  anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek egy, az egészséget érintő vészhelyzetre való reagálással kapcsolatos harmonizált 
információkról szóló melléklet hozzáadásával történő módosításáról szóló, 2017. március 22-i (EU) 2017/542 
bizottsági rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezést állapít meg.)

 (2) Az R2. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § és az 1. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

4. §  Ez a rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek egy, az egészséget érintő vészhelyzetre való reagálással kapcsolatos harmonizált 
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információkról szóló melléklet hozzáadásával történő módosításáról szóló, 2017. március 22-i (EU) 2017/542 
bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 41/2020. (XI. 17.) EMMI rendelethez

Az R2. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő V.7. sorral egészül ki:

(V.
Veszélyes anyagokkal, veszélyes készítményekkel kapcsolatos 
igazgatási szolgáltatások)

V.7. Méregközpontba történő bejelentés díjtételei

V.7.1. Bejelentés 16 000 Ft/bejelentés

V.7.2. Bejelentés módosítása jelentős (az összetételt érintő) változás esetén 12 000 Ft/módosítás

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 42/2020. (XI. 17.) ITM rendelete
Csongrád megye nevének Csongrád-Csanád megyére változásával összefüggő miniszteri rendeletek 
módosításáról

A munkavédelemről szóló 1993.  évi XCIII.  törvény 88.  § (4)  bekezdés a)  pont ad)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116.  § 25.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988.  évi I.  törvény 48.  § (3)  bekezdés e)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,
a 3. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.  törvény 88. § (4) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 25. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 
1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,
a 4. alcím tekintetében a  hulladékról szóló 2012.  évi CLXXXV.  törvény 88.  § (2)  bekezdés 10.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 13. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosítása

1. §  A munkavédelemről szóló 1993.  évi XCIII.  törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) 
MüM rendelet 5. számú mellékletében foglalt táblázatban a „Csongrád” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád” 
szöveg lép.

2. Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet módosítása

2. §  Az útügyi hatósági eljárások díjairól szóló 26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet 2. számú mellékletében foglalt táblázat 
A:7 mezőjében a „Csongrád” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád” szöveg lép.
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3. A munkabiztonsági szakértői tevékenység gyakorlására irányuló engedélyezési eljárás során 
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 14/2010. (IV. 28.) SZMM rendelet módosítása

3. §  A munkabiztonsági szakértői tevékenység gyakorlására irányuló engedélyezési eljárás során fizetendő igazgatási 
szolgáltatási díjakról szóló 14/2010. (IV. 28.) SZMM rendelet 1. melléklet 1.2.6. alpontjában a „Csongrád” szövegrészek 
helyébe a „Csongrád-Csanád” szöveg lép.

4. A hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységekkel 
kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 95/2013. (X. 14.) VM rendelet 
módosítása

4. §  A hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti 
díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 95/2013. (X. 14.) VM rendelet 1.  mellékletében foglalt táblázat  
A:5 mezőjében a „Csongrád” szövegrész helyébe a „Csongrád-Csanád” szöveg lép.

5. Záró rendelkezések

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

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

Az Országgyűlés 35/2020. (XI. 17.) OGY határozata
Simonka György országgyűlési képviselő mentelmi ügyében*

Az Országgyűlés Simonka György országgyűlési képviselő mentelmi jogát a  Békéscsabai Járásbíróság 
21.Bpk.142/2020/3. számú átiratával érintett ügyben nem függeszti fel.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

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

Az Országgyűlés 36/2020. (XI. 17.) OGY határozata
Szabó Timea országgyűlési képviselő mentelmi ügyében**

Az Országgyűlés Szabó Timea országgyűlési képviselő mentelmi jogát a  Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 
16.Bpk.1648/2020/2. számú átiratával érintett ügyben nem függeszti fel.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

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

  * A határozatot az Országgyűlés a 2020. november 16-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyűlés a 2020. november 16-i ülésnapján fogadta el.
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A Kormány 1799/2020. (XI. 17.) Korm. határozata
a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében megvalósításra kerülő egyes hitel- és garanciakonstrukciókkal 
kapcsolatos intézkedésekről

 1. A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a  koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint 
nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság által megvalósításra kerülő hitelkonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 
1171/2020. (IV. 21.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1171/2020. (IV. 21.) Korm. határozat] 1.  pont a)  alpontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány
egyetért azzal, hogy a  koronavírus világjárvány negatív gazdasági hatásainak mérséklése, a  hazai mikro-, kis- és 
középvállalkozások, valamint a  hazai nagyvállalatok likviditási nehézségeinek enyhítése, beruházásaik megvalósítása 
érdekében az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság meghirdesse az)
„a) MFB Krízis Hitelprogramot legfeljebb 90 milliárd forint összeggel és az MFB Krízis Plusz Hitelprogramot legfeljebb 
90 milliárd forint összeggel;”

 2. Az 1171/2020. (IV. 21.) Korm. határozat
a) 2. pontjában a „kapcsolódóan” szövegrész helyébe az „és az MFB Krízis Plusz Hitelprogramhoz kapcsolódóan” 

szöveg,
b) 3.  pontjában a  „tartalmú hitelprogramok” szövegrész helyébe a  „tartalmú MFB Krízis Hitelprogram és 

MFB Versenyképességi Hitelprogram” szöveg és a  „közvetetten – nyújtott hitelek” szövegrész helyébe 
a „közvetetten – az  MFB Krízis Hitelprogram és az  MFB Versenyképességi Hitelprogram keretében nyújtott 
hitelek” szöveg

lép.
 3. Az 1171/2020. (IV. 21.) Korm. határozat 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 4. Az 1171/2020. (IV. 21.) Korm. határozat 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 5. A Kormány egyetért azzal, hogy a  Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a  koronavírus világjárvány mikro-, 

kis- és középvállalkozásokra, valamint nagyvállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében 
az  MFB  Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a  Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság által megvalósítandó garanciakonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 
1170/2020. (IV. 21.) Korm. határozattól eltérően a  Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(a  továbbiakban: Garantiqa Hitelgarancia Zrt.) által állami viszontgarancia mellett vállalt, a  Magyarország 
2020.  évi központi költségvetéséről szóló 2019.  évi LXXI.  törvény 50.  § (7)  bekezdésében meghatározott, 
2020.  december  31-én fennálló, 1 500  000,0 millió forintot meg nem haladó összegű készfizető kezesség 
állományon belül a  Garantiqa Krízis Garanciaprogram keretében vállalt készfizető kezesség állomány legfeljebb 
700 000,0 millió forint lehet.

 6. A Kormány felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
bevonásával a  Garantiqa Krízis Garanciaprogram 2020.  évi kihasználtságára is figyelemmel vizsgálja meg 
a  Garantiqa Hitelgarancia Zrt. állami viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség állományára vonatkozóan 
a  Magyarország 2021.  évi központi költségvetéséről szóló 2020.  évi XC.  törvényben meghatározott keretösszeg 
módosításának szükségességét, és indokolt esetben tegyen javaslatot a keretösszeg felülvizsgálatára.

Felelős: pénzügyminiszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1799/2020. (XI. 17.) Korm. határozathoz
„1. melléklet az 1171/2020. (IV. 21.) Korm. határozathoz

MFB Krízis Hitel feltételei

A B

1. Alapfeltételek

2. A kötelezett személye mikro-, kis- és középvállalkozás

3. Állami kezességvállalás mértéke a hitel tőkeösszegének 80%-a

4.
Az állami kezességvállalással 
támogatott hitelcél

beruházási hitel, forgóeszközhitel (ideértve a működési költségek  
és ezen belül a személyi jellegű ráfordítások finanszírozását, valamint  
a forgóeszközhitel végtörlesztését is), hitelkiváltás, ideértve a pénzügyi 
lízing kiváltását is

5. Hitelösszeg minimum-maximum 1 millió forint – 150 millió forint

6. Futamidő
forgóeszközhitel: maximum 3 év
beruházási hitel és hitelkiváltás: maximum 15 év

”

2. melléklet az 1799/2020. (XI. 17.) Korm. határozathoz
„2. melléklet az 1171/2020. (IV. 21.) Korm. határozathoz

MFB Versenyképességi Hitel feltételei

A B

1. Alapfeltételek

2. A kötelezett személye mikro-, kis- és középvállalkozás, valamint nagyvállalat

3. Állami kezességvállalás mértéke a hitel tőkeösszegének 80%-a

4.
Az állami kezességvállalással 
támogatott hitelcél

beruházási hitel, forgóeszközhitel (ideértve a működési költségek  
és ezen belül a személyi jellegű ráfordítások finanszírozását is),  
hitelkiváltás, akvizíció

5. Hitelösszeg minimum-maximum 1 milliárd forint – 10 milliárd forint / ügylet

6. Futamidő
forgóeszközhitel: maximum 5 év
beruházási, akvizíciós és hitelkiváltó hitel: maximum 15 év

”
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A Kormány 1800/2020. (XI. 17.) Korm. határozata
az önkormányzati tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek rendkívüli támogatásáról

A Kormány
 1.  egyetért az önkormányzati tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek rendkívüli költségvetési támogatásával;
 2.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  1.  pont szerinti cél 2020.  évi megvalósulása érdekében gondoskodjon 

mindösszesen 150  000  000 forint többletforrás rendelkezésre állásáról a  Magyarország 2020.  évi központi 
költségvetéséről szóló 2019.  évi LXXI.  törvény 1.  melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok címen, az alábbiak szerint:
a) 8. Önkormányzati tűzoltóságok eszközfejlesztésének támogatása alcím javára 15 000 000 forint,
b) 2. Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása alcím, 2. Társadalmi önszerveződések 

támogatása jogcímcsoport, 5. Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása jogcím javára  
135 000 000 forint.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1801/2020. (XI. 17.) Korm. határozata
egyes helyi önkormányzatok fejlesztési és működési feladatainak 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
a) 40. Komárom Város Önkormányzata gazdaságfejlesztési feladatainak támogatása címmel,
b) 41. Helyi önkormányzatok fejlesztési és működési feladatainak támogatása címmel és az  1.  mellékletben 

meghatározott alcímekkel
történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

 2. az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a  helyi önkormányzatok támogatása érdekében –  
elrendeli
a) 1 399 759  000 forint egyszeri átcsoportosítását a  Kvtv. 1.  melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 

1. Gazdaságvédelmi programok cím (a  továbbiakban: GVP előirányzat) terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet  
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 40. Komárom Város Önkormányzata gazdaságfejlesztési 
feladatainak támogatása cím javára, a  2.  melléklet szerint az  ipari park bővítése és zajvédelmi feladatok 
megvalósítása érdekében,

b) 167 157 100 forint egyszeri átcsoportosítását a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezet, 2. A  helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím, 1. A  helyi önkormányzatok 
általános feladatainak működési célú támogatása alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezet, 41. Helyi önkormányzatok fejlesztési és működési feladatainak támogatása cím 
1. melléklet szerinti alcímei javára, az ott megjelölt célokra, a 2. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal
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 3. a Kvtv. 79.  §-ában biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja a  GVP előirányzatnak a  2.  pont a)  alpontja 
szerinti átcsoportosítás alapján, az  eredeti előirányzaton felül – az  eddig jóváhagyott összegen túl további –  
1 399 759 000 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, vissza nem térítendő egyedi 
támogatást nyújtson az  érintett önkormányzatok részére támogatási előlegként a  támogatás felhasználásának 
és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján azzal, hogy Komárom Város 
Önkormányzata esetében a  támogatói okiratban rögzítse, amennyiben az  Komárom Város Önkormányzata 
a terület értékesítésével bevételre tesz szert, az azzal azonos összegű támogatást köteles visszafizetni a központi 
költségvetés javára;

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1801/2020. (XI. 17.) Korm. határozathoz

Alcím- 

szám
Alcímnév

Támogatási összeg 

(forint)
Támogatási cél

1.
Dánszentmiklós Község 

Önkormányzata ivóvíz-ellátási 
feladatainak támogatása

82 550 000 víztorony létesítése

2.
Etyek Nagyközség Önkormányzata 

közlekedési feladatainak támogatása
7 408 000 útfelújítás

3.
Hajmáskér Község Önkormányzata 
közlekedésfejlesztési feladatainak 

támogatása
50 000 000 parkolókialakítás

4.
Kesznyéten Község Önkormányzata 

közlekedési feladatainak támogatása 
18 920 000 útfelújítás

5.
Máriapócs Város Önkormányzata 

közbiztonsági feladatainak 
támogatása

449 100 térfigyelő kamerarendszer kiépítése

6.
Vöröstó Község Önkormányzata 

kulturális feladatainak támogatása
7 830 000

Faluház fűtési rendszerének 
korszerűsítése
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2. melléklet az 1801/2020. (XI. 17.) Korm. határozathoz
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

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

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

hatása
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 

385484 1 Gazdaságvédelmi programok
K5 Egyéb működési célú kiadások -1 399 759 000

IX.  Helyi önkormányzatok támogatásai
389 917 40 Komárom Város gazdaságfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 399 759 000
2 A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai

380073 1 A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások -167 157 100

389928 41 Helyi önkormányzatok fejlesztési és működési feladatainak támogatása
389 940 1 Dánszentmiklós Község Önkormányzata ivóvíz-ellátási feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 82 550 000
389 951 2 Etyek Nagyközség Önkormányzata közlekedési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 7 408 000
389962 3 Hajmáskér Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 50 000 000
389 973 4 Kesznyéten Község Önkormányzata közlekedési feladatainak támogatása 

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 18 920 000
389 984 5 Máriapócs Város Önkormányzata közbiztonsági feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 449 100
390 006 6 Vöröstó Község Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 7 830 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme 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- 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 1 566 916 100 1 566 916 100

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2020.

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

K I A D Á S O K 

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár  1 példány

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 
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A Kormány 1802/2020. (XI. 17.) Korm. határozata
a Szegedi Tudományegyetem Infektológiai Klinika és Oktatóközpont fejlesztéséről

A Kormány a  Szegedi Tudományegyetemen Infektológiai Klinika és Oktatóközpont kialakításához szükséges beruházás 
előkészítésének a  Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 2017/2017. (XII. 22.) Korm. határozat 6.  pont 
b) alpontjának végrehajtása érdekében
 1.  egyetért a  Szegedi Tudományegyetem Infektológiai Klinika és Oktatóközpont beruházásának (a  továbbiakban: 

Beruházás) megvalósításával az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Szeged belterület 20294/1 helyrajzi számú 
ingatlanon, azzal, hogy a  Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek a  Szegedi Tudományegyetem 
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 4 171 540 255 forintban határozza meg;

 3.  az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 
a  Magyarország 2020.  évi központi költségvetéséről szóló 2019.  évi LXXI.  törvény 1.  melléklet XLV. Kiemelt 
kormányzati magasépítési beruházások fejezet, 1. Egyedi magasépítési beruházások címet a  33. Szegedi 
Tudományegyetem Infektológiai Klinika és Oktatóközpont megvalósítása alcímmel egészíti ki;

Felelős:  pénzügyminiszter
Határidő:  azonnal

 4.  felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 
gondoskodjon a  2.  pont szerinti összeg 2021.  évre eső részének finanszírozása érdekében 2 475 541 716 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
 5.  felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – a  pénzügyminiszter bevonásával  – 

gondoskodjon a  2.  pont szerinti összeg 2022.  évre eső 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 1803/2020. (XI. 17.) Korm. határozata
állami tulajdonú ingatlan temető céljára történő ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

A Kormány
 1.  a  Nemzeti Földalapról szóló 2010.  évi LXXXVII.  törvény (a  továbbiakban: Nfatv.) 22.  § (1)  bekezdés b)  pont 

ba)  alpontja alapján, az  Nfatv. 22.  § (3)  bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy 
a  Zánka külterület 03/4 helyrajzi számú, az  állam tulajdonában álló és a  Nemzeti Földalapba tartozó ingatlan 
(a  továbbiakban: Ingatlan) temető bővítése céljára – a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.  évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában foglalt feladata ellátása érdekében – kerüljön ingyenesen Zánka 
Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonába, azzal a feltétellel, hogy az Önkormányzat 
vállalja a tulajdonba adással járó, valamint az  Ingatlant terhelő költségek teljes körű viselését, továbbá az  Ingatlan 
vonatkozásában az állammal szemben semmilyen követelést nem támaszt;
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 2.  felhívja az  agrárminisztert, hogy a  Nemzeti Földügyi Központ útján gondoskodjon a  tulajdonosváltozás ingatlan-
nyilvántartási bejegyzésére alkalmas szerződésnek az Önkormányzattal történő megkötéséről.

Felelős: agrárminiszter
Határidő:  e határozat közzétételétől számított 30 napon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1804/2020. (XI. 17.) Korm. határozata
a magyar irodalom és kultúra ápolásának, valamint terjesztésének támogatásáról

A Kormány
 1. – a  magyar irodalom ápolása és terjesztése érdekében – egyetért az  1.  mellékletben szereplő, a  nemzeti kultúra 

építésében elkötelezett periodikák támogatásával;
 2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon az 1. pontban 

foglaltak megvalósítása érdekében a 2020.  évben 346 700  000 forint többletforrás biztosításáról a  Magyarország 
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 13. Művészeti tevékenységek alcím, 4. Művészeti tevékenységek és 
egyéb fejezeti feladatok támogatása jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal
 3. egyetért azzal, hogy az 1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében a 2. pontban meghatározott összeg terhére 

nyújtott támogatások tekintetében a  Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legyen 
a lebonyolító szerv azzal, hogy az egyes támogatások mértékéről az emberi erőforrások minisztere a Petőfi Irodalmi 
Múzeum bevonásával dönt.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1804/2020. (XI. 17.) Korm. határozathoz

Folyóirat megnevezése

1. Alföld

2. Bárka

3. Életünk

4. Eső

5. Forrás

6. Határtalan Régészet

7. Hitel

8. Jelenkor

9. Kommentár

10. Kortárs

11. Lyukasóra
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12. Magyar Műhely

13. Magyar Napló

14. Magyar Szemle

15. Műhely

16. Napút

17. Parnasszus

18. Rendszerváltó Archívum

19. Rubikon

20. Szépirodalmi Figyelő

21. Tiszatáj

22. Új Forrás

23. Trianoni Szemle

24. Magyar Teátrum

A Kormány 1805/2020. (XI. 17.) Korm. határozata
a magyar nyelvű folyóiratok támogatási rendszerének átalakításáról

A Kormány
 1.  – a magyar nyelvű írásbeliség gyarapítása és a kultúraközvetítés ösztönzése érdekében – egyetért a magyar nyelvű 

folyóiratok támogatási rendszere átalakításának szükségességével;
 2.  az  1.  pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  emberi 

erőforrások miniszterének bevonásával – gondoskodjon a  2021.  évben 1 800  000  000 forint többletforrás 
biztosításáról a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 
1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 13. Művészeti 
tevékenységek és egyéb feladatok támogatása alcím, 1. Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása 
jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
 3.  az  1.  pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy  

– a pénzügyminiszter bevonásával – gondoskodjon a 2022–2024. években évi 1 800 000 000 forint rendelkezésre 
állásáról az éves központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében;

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
pénzügyminiszter

Határidő: az adott évi központi költségvetés tervezése során
 4.  egyetért azzal, hogy az 1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében a 2. és a 3. pontban meghatározott összeg 

terhére nyújtott támogatások tekintetében a  Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
legyen a lebonyolító szerv azzal, hogy az egyes támogatások mértékéről az emberi erőforrások minisztere a Petőfi 
Irodalmi Múzeum bevonásával dönt;

 5.  a  4.  pontban foglaltak megvalósítása érdekében felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  emberi erőforrások 
miniszterének bevonásával – gondoskodjon a  2021.  évben 144  000  000 forint többletforrás biztosításáról a  Kvtv. 
1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 13. Művészeti 
tevékenységek és egyéb feladatok támogatása alcím, 1. Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása 
jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
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 6.  a  4.  pontban foglaltak megvalósítása érdekében felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy  
– a  pénzügyminiszter bevonásával – gondoskodjon a  2022–2024.  években évi 144  000  000 forint rendelkezésre 
állásáról az éves központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében.

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
pénzügyminiszter

Határidő: az adott évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1806/2020. (XI. 17.) Korm. határozata
a bácsalmási kézilabda munkacsarnok építéséről

A Kormány a  Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Programmal kapcsolatos intézkedésekről szóló 1278/2017. (VI. 2.) 
Korm. határozatban foglaltak végrehajtása érdekében
 1. egyetért a  bácsalmási kézilabda munkacsarnok programszerű kormányzati magasépítési beruházásként 

történő megvalósításával (a  továbbiakban: Beruházás) az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Bácsalmás belterület 
1980/7  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 1 379 514 218 forintban határozza meg;

 3. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 
2020.  évre eső részének finanszírozása érdekében 135 644 649 forint rendelkezésre állásáról a  Magyarország 
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési 
beruházások fejezet, 2. Programszerű magasépítési beruházások cím, 5. Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztések 
megvalósítása alcímen;

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

 4. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – a  pénzügyminiszter bevonásával  – 
gondoskodjon a  2.  pont szerinti összeg 2021.  évre eső részének rendelkezésre állásáról a  Magyarország 
2021.  évi központi költségvetéséről szóló 2020.  évi XC.  törvény 1.  melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 
3. Gazdaságvédelmi Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások címen belül;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében
 5. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – a  pénzügyminiszter bevonásával  – 

gondoskodjon a  2.  pont szerinti összeg 2022.  évre eső részének rendelkezésre állásáról a  2022.  évi központi 
költségvetés kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó fejezetében.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a 2022. évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1807/2020. (XI. 17.) Korm. határozata
a balassagyarmati kézilabda munkacsarnok építéséről

A Kormány a  Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Programmal kapcsolatos intézkedésekről szóló 1278/2017. (VI. 2.) 
Korm. határozatban foglaltak végrehajtása érdekében
 1. egyetért a  balassagyarmati kézilabda munkacsarnok (a  továbbiakban: Beruházás) programszerű kormányzati 

magasépítési beruházásként történő megvalósításával az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Balassagyarmat 
belterület 376/4 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 1 514 414 548 forintban határozza meg;

 3. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 
2020.  évre eső részének finanszírozása érdekében 148 870 172 forint rendelkezésre állásáról a  Magyarország 
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési 
beruházások fejezet, 2. Programszerű magasépítési beruházások cím, 5. Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztések 
megvalósítása alcímen;

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

 4. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 
gondoskodjon a  2.  pont szerinti összeg 2021.  évre eső részének rendelkezésre állásáról a  Magyarország 
2021.  évi központi költségvetéséről szóló 2020.  évi XC.  törvény 1.  melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 
3. Gazdaságvédelmi Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások címen belül;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében
 5. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 

gondoskodjon a  2.  pont szerinti összeg 2022.  évre eső 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 1808/2020. (XI. 17.) Korm. határozata
a besenyőtelki tornaterem építéséről

A Kormány a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló tanterem, tornaterem 
és tanuszoda beruházások előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozatban foglaltak 
végrehajtása érdekében
 1. egyetért a  Besenyőtelki Dr. Berze Nagy János Általános Iskolához tartozó tornaterem építésének (a  továbbiakban: 

Beruházás) programszerű kormányzati magasépítési beruházásként történő megvalósításával az  ingatlan-
nyilvántartás szerinti Besenyőtelek belterület 403 helyrajzi számú ingatlanon;

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

 3. a Beruházás megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 
1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség 
által vállalható kötelezettség összegét 630 581 725 forintban határozza meg;
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 4. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 
gondoskodjon a 3. pont szerinti forrás rendelkezésre állásáról a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről 
szóló 2020.  évi XC.  törvény 1.  melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 3. Gazdaságvédelmi Alap – Kiemelt 
Kormányzati Magasépítési Beruházások címen belül.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő:  a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1809/2020. (XI. 17.) Korm. határozata
a budakeszi 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  budakeszi tanuszoda építésének (a  továbbiakban: Beruházás) programszerű kormányzati magasépítési 

beruházásként történő megvalósításával az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Budakeszi belterület 2415/2 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 1 272 530 219 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 627 737 609 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
 5. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra 

Fejlesztési Program végrehajtásával kapcsolatos feladatokról szóló 1523/2015. (VII. 31.) Korm. határozat 3. pontjában 
foglalttól eltérően – az  állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018.  évi CXXXVIII.  törvény 7.  §-a 
alapján, a  Beruházási Ügynökség útján gondoskodjon az  1.  pontban megjelölt ingatlan tulajdonjogának az  állam 
javára történő ingyenes, per-, teher- és igénymentes megszerzése iránt.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1810/2020. (XI. 17.) Korm. határozata
a Csengelei Általános Iskola tornatermének 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 Csengelei Általános Iskolához tartozó tornaterem építésének (a továbbiakban: Beruházás) programszerű 

kormányzati magasépítési beruházásként történő megvalósításával az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Csengele 
belterület 44/1 helyrajzi számú ingatlanon;

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

 3. a Beruházás megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 
1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség 
által vállalható kötelezettség összegét 572 537 565 forintban határozza meg;

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

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1811/2020. (XI. 17.) Korm. határozata
a letenyei 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  letenyei tanuszoda építésének (a  továbbiakban: Beruházás) programszerű kormányzati magasépítési 

beruházásként történő megvalósításával az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Letenye belterület 1668/3  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 1 454 382 120 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 718  545  697  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
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 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 1812/2020. (XI. 17.) Korm. határozata
a sarkadi 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  sarkadi tanuszoda építésének (a  továbbiakban: Beruházás) programszerű kormányzati magasépítési 

beruházásként történő megvalósításával az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Sarkad belterület 4320/2 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 1 040 030 695 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 514 693 484 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
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A Kormány 1813/2020. (XI. 17.) Korm. határozata
az Ózdi Járási Hivatal új irodaépület és kormányablak, valamint kapcsolódó parkoló kialakítását célzó, 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához biztosított források 
felhasználásáról

A Kormány az ingatlan-nyilvántartás szerint Ózd belterület 7371 és 7372 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanokon az Ózdi 
Járási Hivatal új irodaépülete és kormányablak elhelyezésének megvalósítását, valamint a kapcsolódó parkoló kialakítását célzó 
beruházással (a továbbiakban együtt: Beruházás) összefüggésben
 1. egyetért azzal, hogy a  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal költségvetésébe beépítetten biztosított 

998 228 208 forint kizárólag a Beruházásra kerüljön felhasználásra;
 2. egyetért azzal, hogy az 1. pont szerinti forrás felhasználási határideje 2021. december 31-e.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1814/2020. (XI. 17.) Korm. határozata
a Tolna Megyei Szakképzési Centrum Hunyadi Mátyás Vendéglátó és Turisztikai Technikum és Szakképző 
Iskola teljes körű felújításáról

A Kormány a  Tolna Megyei Szakképzési Centrum Hunyadi Mátyás Vendéglátó és Turisztikai Technikum és Szakképző Iskola 
teljes körű felújításának (a továbbiakban: Felújítás) érdekében
 1. egyetért a  Felújítás megvalósításával az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Szekszárd belterület 4000/2 helyrajzi 

számú ingatlanon, azzal, hogy a Felújítás keretében létrejövő vagyonelemek a Tolna Megyei Szakképzési Centrum 
vagyonkezelésébe kerüljenek;

 2. a Felújítás 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 1 394 194 136 forintban határozza meg;

 3. az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 
a  Magyarország 2020.  évi központi költségvetéséről szóló 2019.  évi LXXI.  törvény 1.  melléklet XLV. Kiemelt 
kormányzati magasépítési beruházások fejezet, 1. Egyedi magasépítési beruházások címet a  35. Tolna Megyei 
Szakképzési Centrum Hunyadi Mátyás Vendéglátó és Turisztikai Technikum és Szakképző Iskola felújításának 
megvalósítása alcímmel egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 4. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert és a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli 
minisztert, hogy tegyék meg a  szükséges intézkedéseket a  Tolna Megyei Szakképzési Centrumnál a  Felújítás 
megvalósítására rendelkezésre álló 1 381 479 846 forintnak a Beruházási Ügynökség részére a 2021. évben történő 
biztosítása érdekében;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében
 5. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 

gondoskodjon a  2.  pont szerinti összeg 4.  pont szerinti összeget meghaladó részének rendelkezésre állásáról 
a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi 
Alap fejezet, 3. Gazdaságvédelmi Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások címen belül.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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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 1815/2020. (XI. 17.) Korm. határozata
a Fiumei úti Nemzeti Sírkert és Nemzeti Emlékhely, a Salgótarjáni utcai zsidó temető, a Nemzeti Emlékezet 
Múzeuma és a Rákoskeresztúri Új Köztemető Nemzeti Gyászpark üzemeltetéséhez szükséges források 
biztosításáról

A Kormány
 1.  egyetért a  Fiumei úti Nemzeti Sírkert és Nemzeti Emlékhely nemzeti emlékezet-központtá válása és egységes 

jellege megteremtése, továbbá a  Fiumei úti Sírkert és Nemzeti Emlékhely működéséhez szükséges infrastruktúra 
biztosítása, a közcélú zöldfelületek karbantartása, felújítása és egyéb rekonstrukciós munkálatok szükségességével, 
és erre tekintettel a Fiumei úti Nemzeti Sírkert és Nemzeti Emlékhely, a Salgótarjáni utcai zsidó temető, a Nemzeti 
Emlékezet Múzeuma és a  Rákoskeresztúri Új Köztemető Nemzeti Gyászpark üzemeltetéséhez szükséges források 
biztosításával;

 2.  az  1.  pont szerinti célok megvalósítása érdekében felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  Miniszterelnökséget 
vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon a 2020. évben 80 000 000 forint forrás biztosításáról a Magyarország  
2020.  évi központi költségvetéséről szóló 2019.  évi  LXXI.  törvény 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet,  
7. Nemzeti Örökség Intézete cím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal
 3.  az 1. pont szerinti célok megvalósítása érdekében felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető 

miniszter bevonásával – gondoskodjon a  2021.  évben 150  000  000 forint forrás egyszeri, valamint a  2021.  évtől  
200  000  000 forint forrás beépülő jelleggel történő biztosításáról a  Magyarország 2021.  évi központi 
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Nemzeti Örökség Intézete 
cím javára.

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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