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III. Kormányrendeletek

A Kormány 38/2020. (III. 10.) Korm. rendelete 
a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer működtetéséhez és a területalapú támogatások 
távérzékeléses ellenőrzéséhez kapcsolódó egyes feladatok átrendezésével összefüggő, valamint egyes 
földügyi és építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 
az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 
1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés b) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (1) bekezdés f ) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a  területfejlesztésről és a  területrendezésről szóló 1996.  évi XXI.  törvény 27.  § (1)  bekezdés d) és 
f ) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a  nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010.  évi 
CLVII. törvény 2. § (3) bekezdésében,
az  5. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény 62.  § (1)  bekezdés 
17. pontjában,
a 6. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény 62.  § (1)  bekezdés 
8. pontjában,
a 7. alcím tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 8. alcím 15. §-a tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés c) pontjában,
a 8. alcím 16. és 17.  §-a tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény 62.  § 
(1) bekezdés 29. pontjában,
a 9. alcím tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (1) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből történő szolgáltatás feltételeit tartalmazó 
szolgáltatási szerződés kötelező elemeiről szóló 207/2006. (X. 16.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből történő szolgáltatás feltételeit tartalmazó szolgáltatási 
szerződés kötelező elemeiről szóló 207/2006. (X. 16.) Korm. rendelet 2.  § (2) és (3)  bekezdésében 
az „a vidékfejlesztési miniszter” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóság” szöveg lép.

2. A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló  
303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A  magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Bizottságba képviselőt jelöl)
„a) a  miniszter a  nagy méretarányú állami térképekkel és térképi adatbázisokkal összefüggő földrajzi nevekkel, 
valamint a földrajzi nevek nyilvántartásával,”
(kapcsolatos bizottsági képviselet ellátására.)

 (2) Az R1. 3. § (2) bekezdése a következő k) és l) ponttal egészül ki:
(A Bizottságba képviselőt jelöl)
„k) a természetvédelemért felelős miniszter a természetvédelemmel összefüggő földrajzi nevekkel,
l) a  földügyi és agrár-vidékfejlesztési szakigazgatáshoz kapcsolódó térképészetért felelős miniszter a  földügyi és 
agrár-vidékfejlesztési szakigazgatáshoz kapcsolódó térképekkel és térképi adatbázisokkal összefüggő földrajzi 
nevekkel”
(kapcsolatos bizottsági képviselet ellátására.)
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3. A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi 
követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük 
részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A  területfejlesztési koncepció, a  területfejlesztési program és a  területrendezési terv tartalmi követelményeiről, 
valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 
218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 11/A. és 11/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11/A.  § (1) A  területrendezésért felelős miniszter a  területrendezési terv készítése, módosítása előtt írásban 
megkeresi a  földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet a  területfejlesztésről és a  területrendezésről 
szóló 1996.  évi XXI.  törvény 23/C.  § (1b)  bekezdése, valamint a  földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 
2012. évi XLVI. törvény 6. § (20) és (27) bekezdése alapján, a 12. mellékletben foglalt táblázat 2–7. sorában szereplő 
adatbázisok és adatok biztosítása érdekében.
(2) A területrendezésért felelős miniszter vagy az általa meghatalmazott Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti 
és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a területrendezési terv készítése, módosítása előtt írásban 
megkeresi a Nemzeti Földügyi Központot a  területfejlesztésről és a  területrendezésről szóló 1996. évi XXI.  törvény 
23/C.  § (1b)  bekezdése, valamint a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz 
és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007.  évi XVII.  törvény 31.  § (4)  bekezdése 
alapján, a 12. mellékletben foglalt táblázat 8. és 9. sorában szereplő adatbázisok és adatok biztosítása érdekében.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti megkereséshez mellékelni kell
a) a területrendezési tervek kidolgozásáért felelős szerv területrendezési terv készítésére, módosítására irányuló 
döntését és
b) a területrendezési tervek kidolgozásáért felelős szerv és – amennyiben a  feladatok kidolgozásában érintett  – 
a  Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nyilatkozatát 
arról, hogy az (1) és (2) bekezdés szerinti kérelmező az adatbázisokat és az adatokat kizárólag területrendezési terv 
készítéséhez, módosításához használja fel.
(4) A  földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv az  (1)  bekezdés szerinti kérelmező részére a  hiánytalan 
megkeresés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül elektronikus szolgáltatás formájában vagy – amennyiben 
a  műszaki feltételek nem adottak – digitális adathordozón adja át a  12.  mellékletben foglalt táblázat 2–7. sora 
szerinti legfrissebb EOV rendszerű adatbázisokat és adatokat, továbbá az adatszolgáltatás sorszámát.
(5) A Nemzeti Földügyi Központ a (2) bekezdés szerinti kérelmező részére a hiánytalan megkeresés kézhezvételétől 
számított tizenöt napon belül elektronikus szolgáltatás formájában vagy – amennyiben a  műszaki feltételek 
nem adottak – digitális adathordozón adja át a  12.  mellékletben foglalt táblázat 8. és 9. sora szerinti legfrissebb 
EOV rendszerű adatbázisokat és adatokat, továbbá az adatszolgáltatás sorszámát.
(6) A  területrendezési terv monitorozásához a  földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a  (4)  bekezdés 
szerint szolgáltatott,
a) a 12. mellékletében foglalt táblázat 2–4. sorában szereplő adatbázisokat, adatokat negyedévente frissítve,
b) a 12. mellékletében foglalt táblázat 5–7. sorában szereplő adatbázisokat, adatokat évente frissítve,
elektronikus szolgáltatás formájában vagy – amennyiben a műszaki feltételek nem adottak – digitális adathordozón 
adja át az (1) bekezdés szerinti megkereső részére.
(7) A  területrendezési terv monitorozásához a  Nemzeti Földügyi Központ az  (5)  bekezdés szerint szolgáltatott, 
a  12.  mellékletben foglalt táblázat 8. és 9. sorában szereplő adatbázisokat, adatokat évente frissítve, elektronikus 
szolgáltatás formájában vagy – amennyiben a  műszaki feltételek nem adottak – digitális adathordozón adja át 
a (2) bekezdés szerinti megkereső részére.
(8) A (4)–(7) bekezdés szerint szolgáltatott adatbázisok és adatok felhasználásával készült dokumentumokon fel kell 
tüntetni az adatszolgáltató által megadott adatszolgáltatás sorszámát, valamint a 12. mellékletben foglalt táblázat 
2–7. sorában szereplő adatbázisok és adatok felhasználásával készült dokumentumokon azt, hogy azok az  állami 
alapadatbázisok felhasználásával készültek.
(9) Hálózati adatszolgáltatás esetén a  földmérési és térinformatikai államigazgatási szervként eljáró Lechner 
Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a  Nemzeti Földügyi 
Központ, egyéb, nem hálózati adatszolgáltatás esetén a  területileg illetékes kormányhivatal szakfelügyelete 
szakfelügyeleti ellenőrzés keretében külön jogszabályban meghatározott módon vizsgálhatja a (4) és (5) bekezdés 
szerint szolgáltatott adatbázisok, adatok hozzáférésének és felhasználásnak jogszerűségét.
11/B. § (1) A megyei területrendezési terv kidolgozásáért felelős megyei önkormányzat a megyei területrendezési 
terv készítése vagy módosítása előtt írásban megkeresi a  földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet 
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a  területfejlesztésről és a  területrendezésről szóló 1996.  évi XXI.  törvény 23/C.  § (1b)  bekezdése, valamint 
a  földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012.  évi XLVI.  törvény 6.  § (20) és (27)  bekezdése alapján, 
a 13. mellékletben foglalt táblázat 2–7. sorában szereplő adatbázisok és adatok biztosítása érdekében.
(2) A  megyei területrendezési terv kidolgozásáért felelős megyei önkormányzat a  megyei területrendezési 
terv készítése vagy módosítása előtt írásban megkeresi a  Nemzeti Földügyi Központot a  területfejlesztésről 
és a  területrendezésről szóló 1996.  évi XXI.  törvény 23/C.  § (1b)  bekezdése, valamint a  mezőgazdasági, 
agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás 
egyes kérdéseiről szóló 2007.  évi XVII.  törvény 31.  § (4)  bekezdése alapján, a  13.  mellékletben foglalt táblázat 
8. és 9. sorában szereplő adatbázisok és adatok biztosítása érdekében.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti megkereséshez mellékelni kell
a) a megyei önkormányzat területrendezési terv készítésére, módosítására irányuló döntését és
b) a megyei önkormányzat nyilatkozatát arról, hogy az adatbázisokat és az adatokat kizárólag területrendezési terv 
készítéséhez, módosításához használja fel.
(4) A  földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a megyei önkormányzat részére a hiánytalan megkeresés 
kézhezvételétől számított tizenöt napon belül elektronikus adatszolgáltatás formájában vagy – amennyiben 
a műszaki feltételek nem adottak – digitális adathordozón adja át a 13. mellékletben foglalt táblázat 2–7. sorában 
szereplő legfrissebb EOV rendszerű adatbázisokat és adatokat, továbbá az adatszolgáltatás sorszámát.
(5) A  Nemzeti Földügyi Központ a  megyei önkormányzat részére a  hiánytalan megkeresés kézhezvételétől 
számított tizenöt napon belül elektronikus adatszolgáltatás formájában vagy – amennyiben a  műszaki feltételek 
nem adottak  – digitális adathordozón adja át a  13.  mellékletben foglalt táblázat 8. és 9. sora szerinti legfrissebb 
EOV rendszerű adatbázisokat és adatokat, továbbá az adatszolgáltatás sorszámát.
(6) A  megyei önkormányzat a  (4) és (5)  bekezdés szerint rendelkezésére álló adatbázisokat és adatokat kizárólag 
a  (3)  bekezdés a)  pontjában meghatározott feladat kidolgozására szerződött félnek adhatja át, az  adatbázisok 
és adatok felhasználására vonatkozó szerződésben foglaltak szerint. Az  adatbázisok és adatok felhasználására 
vonatkozó szerződés tartalmazza a  felhasználásra átadott adatbázisok, adatok megnevezését, átadásuk módját, 
felhasználásuk tárgyát, felhasználóit, a  felhasználás feltételeit, módját, továbbá azt, hogy az  adatok, adatbázisok 
harmadik fél számára tovább nem adhatók.
(7) A  (4) és (5) bekezdés szerint szolgáltatott adatbázisok és adatok felhasználásával készült dokumentumokon fel 
kell tüntetni az  adatszolgáltató által megadott adatszolgáltatás sorszámát, valamint a  13.  mellékletben foglalt 
táblázat 2–7. sorában szereplő adatbázisok és adatok felhasználásával készült dokumentumokon azt, hogy azok 
az állami alapadatbázisok felhasználásával készültek.
(8) Hálózati adatszolgáltatás esetén a  földmérési és térinformatikai államigazgatási szervként eljáró Lechner 
Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a  Nemzeti Földügyi 
Központ, egyéb, nem hálózati adatszolgáltatás esetén a  területileg illetékes kormányhivatal szakfelügyelete 
szakfelügyeleti ellenőrzés keretében külön jogszabályban meghatározott módon vizsgálhatja a (4) és (5) bekezdés 
szerint szolgáltatott adatbázisok, adatok hozzáférésének és felhasználásnak jogszerűségét.”

4. §  Az R2.
a) 12.  mellékletében foglalt táblázat E:2–E:4 mezőjében a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szövegrészek 

helyébe a  „földmérési és térinformatikai államigazgatási szervként eljáró Lechner Tudásközpont Területi, 
Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg,

b) 13.  mellékletében foglalt táblázat E:2–E:4 mezőjében a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szövegrészek 
helyébe a  „földmérési és térinformatikai államigazgatási szervként eljáró Lechner Tudásközpont Területi, 
Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg

lép.

4. A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról 
szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. 
(III. 22.) Korm. rendelet Mellékletében foglalt táblázat
a) B:8 mezőjében az „ingatlanügyi hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szövegrész 

helyébe a „Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 
továbbá az ingatlanügyi hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg,
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b) B:9 mezőjében a „Budapest Főváros Kormányhivatala” szövegrész helyébe a „földmérési és térinformatikai 
államigazgatási szervként eljáró Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság” szöveg

lép.

5. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

6. §  Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az  építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R3.) 40.  § (7)  bekezdése a  következő 
e) ponttal egészül ki:
[A határozat rendelkező része az Ákr. 81. § (1) bekezdésében foglaltakon kívül tartalmazza:]
„e) az építési tevékenység rövid leírását, az építmény rendeltetését, valamint az önálló rendeltetési egységek számát, 
rendeltetésének megjelölését és hasznos alapterületét önálló rendeltetési egységenként.”

7. §  Az R3. 54. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  ingatlanügyi hatóságot megkereső végzés tartalmazza az  építési tevékenység rövid leírását, az  építmény 
rendeltetését, valamint az  önálló rendeltetési egységek számát, rendeltetésének megjelölését és hasznos 
alapterületét önálló rendeltetési egységenként.”

8. §  Az R3. 56. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  építésügyi hatóság az  Étv. 34.  § (5)  bekezdés b)  pontja szerinti célból – építmény bontása, valamint 
a  2013. január 1. előtt épített, építési engedély nélkül építhető építmény meglétének igazolása céljából  – 
kérelemre vagy az  ingatlan-nyilvántartást vezető ingatlanügyi hatóság hivatalból folytatott eljárása esetén 
az  OÉNY-ből megismerhető adat, tény, állapot vagy szükség esetén helyszíni szemle alapján, a  (2)–(4)  bekezdés 
figyelembevételével hatósági bizonyítványt állít ki. Az  ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban történő 
átvezetés céljából benyújtott hatósági bizonyítvány iránti kérelemhez – kivéve, ha a  földrészleten valamennyi 
épületet elbontották – mellékelni kell a változás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez jogszabályban előírt változási 
vázrajzot. A bontási engedélyhez nem kötött lakóépület bontása esetén a kérelemhez mellékelni kell a 9. melléklet 
szerinti kitöltött adatlapot.”

9. §  Az R3. a következő 77/D. §-sal egészül ki:
„77/D.  § E  rendeletnek a  Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer működtetéséhez és a  területalapú 
támogatások távérzékeléses ellenőrzéséhez kapcsolódó egyes feladatok átrendezésével összefüggő, valamint 
egyes földügyi és építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 38/2020. (III. 10.) Korm. rendelettel 
(a továbbiakban: Mód. Kr6.)
a) megállapított 40. § (7) bekezdés e) pontját, 54. § (5) bekezdését, valamint
b) módosított 41. § (7) bekezdését, 47. § (4) bekezdését, 54. § (4) bekezdését, valamint 56. § (1) bekezdését
a Mód. Kr6. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, kivéve, ha az adott eljárási cselekmény 
már megvalósult.”

10. §  Az R3.
a) 41. § (7) bekezdésében a „papír alapon” szövegrész helyébe az „ÉTDR-en keresztül” szöveg,
b) 47. § (4) bekezdésében a „végzéssel” szövegrész helyébe az „az ÉTDR-en keresztül, végzéssel” szöveg,
c) 54.  § (4)  bekezdés záró szövegrészében az „elektronikus úton” szövegrész helyébe az „ÉTDR-en keresztül” 

szöveg
lép.

6. Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi 
Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

11. §  Hatályát veszti az  Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az  Országos Építésügyi 
Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
a) 6. § (6)–(10) bekezdése,
b) 2. melléklete.
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7. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

12. §  A településfejlesztési koncepcióról, az  integrált településfejlesztési stratégiáról és a  településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R4.) 26/C. §-a a következő (2) és (3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A polgármester kérelemre, amennyiben az építmény az országos építésügyi követelményeknek és a helyi építési 
szabályzatnak megfelel, szükség szerint helyszíni szemle alapján – az  ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés 
céljából – rendeltetést is igazoló hatósági bizonyítványt állít ki arról, hogy az  építési engedélyhez, egyszerű 
bejelentéshez vagy örökségvédelmi bejelentéshez nem kötött, 2012. december 31. után épített építmény felépült.
(3) A polgármester kérelemre, amennyiben a rendeltetésmódosítás az örökségvédelmi vagy a rendeltetésmódosítási 
hatóság engedélyéhez nem kötött, és az építmény, az építményen belüli rendeltetési egység az országos építésügyi 
követelményeknek, valamint a helyi építési szabályzatnak megfelel, – az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés 
céljából – hatósági bizonyítványt állít ki az  építmény, az  építményen belüli rendeltetési egység rendeltetésének 
megváltoztatásáról.”

13. §  Az R4. 28/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A polgármester a településrendezési eszköz, a koncepció, a stratégia, a kézikönyv és a településképi rendelet 
készítése vagy módosítása előtt írásban kérelmezheti a  Nemzeti Földügyi Központnál az  Étv. 13/A.  §-a alapján, 
a 13. mellékletben foglalt táblázat 8. és 9. sorában szereplő adatbázisok és adatok szolgáltatását.”

14. §  Az R4.
a) 28/A.  § (1)  bekezdésében az  „a 13.  melléklet szerinti” szövegrész helyébe az  „a 13.  mellékletben foglalt 

táblázat 2–7. sorában szereplő” szöveg,
b) 28/A. § (2) bekezdésében az „az (1) bekezdés” szövegrész helyébe az „az (1) és (1a) bekezdés” szöveg,
c) 28/A.  § (3)  bekezdésében a  „földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv” szövegrész helyébe 

a „földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv, valamint a Nemzeti Földügyi Központ” szöveg,
d) 28/A. § (5) bekezdésében a „valamint azt” szövegrész helyébe a „valamint a 13. mellékletben foglalt táblázat 

2–7. sorában szereplő adatbázisok és adatok felhasználásával készült dokumentumokon azt” szöveg,
e) 28/A.  § (6)  bekezdésében a  „földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv” szövegrész helyébe 

a „földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv, valamint a Nemzeti Földügyi Központ” szöveg
lép.

8. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló  
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

15. §  A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 38. § (1) bekezdése a következő 21. és 22. ponttal egészül ki:
(Ingatlanügyi hatóságként országos illetékességgel a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv feladata)
„21. a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó 
papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól szóló kormányrendeletben szabályozott 
biztonsági okmány beszerzése, az ingatlanügyi hatóságok részére történő elosztása, szállítása,
22. a papíralapú hiteles tulajdonilap-másolat kiállításához szükséges biztonsági elemek beszerzése, az ingatlanügyi 
hatóságok részére történő elosztása, szállítása.”

16. § (1) Az R5. 79/H. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  telekalakítási eljárásokban a  (2)–(4)  bekezdésben meghatározott közlekedésbiztonsági szakkérdéseket is 
vizsgálni kell, amennyiben a telekalakítás
a) eredményeként új útterület jön létre, és az olyan földrészlet kialakítására irányul, amelynek megnevezése kivett út,
b) meglévő út területét érinti,
c) a víziutak medrét és a kikötők, átkelők, vízpartok és vízterületek telkét érinti.”
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 (2) Az R5. 79/H. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  (1)  bekezdés c)  pontja szerinti esetben a  szakkérdés vizsgálata arra irányul, hogy a  tervezett telekalakítás 
nem korlátozza-e indokolatlanul vagy indokolatlan mértékben a  polgári célú vízi közlekedést, valamint hajózási 
létesítmények működését. Ha a  szakkérdés elbírálására az  ingatlanügyi hatóság nem rendelkezik szakértelemmel, 
a szakkérdés vizsgálatára szakértőként Budapest Főváros Kormányhivatala rendelhető ki.”

17. §  Hatályát veszti az R5. 79/H. § (5) és (6) bekezdése.

9. Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

18. §  Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 23. §-a 
a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A telekalakítási eljárásokban, ha a telekalakítás vasútként nyilvántartott földrészletet érint, akkor a kérelemhez 
szükséges mellékelni a  vasút – a  vasúti közlekedésről szóló 2005.  évi CLXXXIII.  törvény szerinti – pályahálózat-
működtetőjének a hozzájárulását.”

19. §  Az R6. 6.  § (1)  bekezdésében az  „A kijelölő rendelet 1.  melléklete szerinti több” szövegrész helyébe a  „Több” 
szöveg lép.

10. Záró rendelkezések

20. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 39/2020. (III. 10.) Korm. rendelete
a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek 
kijelöléséről szóló 168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet, valamint a Széchenyi Programiroda Tanácsadó 
és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságról szóló 197/2018. (X. 24.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó 
eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (1a) bekezdésében,
a 2. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  A Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről szóló 
168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet 11.  §-ában a  „Széchenyi Programiroda” szövegrész helyébe a  „Herman Ottó 
Intézet” szöveg lép.

2. §  Hatályát veszti a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságról szóló 
197/2018. (X. 24.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése.

3. §  Ez a rendelet 2020. április 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 1/2020. (III. 10.) NMHH rendelete
a felügyeleti díjról szóló 7/2016. (X. 14.) NMHH rendelet módosításáról

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 206. § (1) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A  felügyeleti díjról szóló 7/2016. (X. 14.) NMHH rendelet (a  továbbiakban: R.) 2.  § (2)–(4)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A felügyeleti díjat a tárgyévben egyenlő részletekben félévente – az adott félév végéig – kell a Nemzeti Média- 
és Hírközlési Hatóság (a  továbbiakban: Hatóság) Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 
számú pénzforgalmi számlájára befizetni.
(3) Ha a  szolgáltató a  tárgyévben kezdi meg elektronikus hírközlési vagy postai szolgáltatás nyújtását, a  tárgyév 
minden megkezdett hónapja után időarányosan felügyeleti díj fizetésére köteles, amit a  tárgyévet követő év első 
félévének végéig kell megfizetnie a tárgyévi nettó árbevétele alapján.
(4) Ha a Hatóság a tárgyévben törli a szolgáltatót az elektronikus hírközlő hálózatokról és szolgáltatásokról, illetve 
a  postai szolgáltatókról és az  általuk nyújtott szolgáltatásokról vezetett nyilvántartásából (a  továbbiakban együtt: 
nyilvántartás), a  szolgáltató a  nyilvántartásból való törlés hónapjának utolsó napjáig felügyeleti díj fizetésére 
köteles, amely díjfizetési kötelezettségét a nyilvántartásból történő törlését követő 30 napon belül kell teljesítenie.”

 (2) Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a  szolgáltató elektronikus hírközlési vagy postai szolgáltatásai nyújtását a  tárgyév során megszünteti, 
a  Hatóság a  nyilvántartásból történő törléssel egyidejűleg határozatban kötelezi az  e  rendelet szerint fennálló 
és még nem teljesített adatszolgáltatási és felügyeleti díjfizetési kötelezettségének – 2.  § (4)  bekezdése 
szerinti – teljesítésére.”

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

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

A belügyminiszter 5/2020. (III. 10.) BM rendelete
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek által üzemben tartott szolgálati járművekre, 
azok forgalomba helyezésére, időszakos vizsgálatára vonatkozó különös szabályokról szóló  
58/2015. (X. 27.) BM rendelet módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés m)  pont mb)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 20.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet  
116.  § 18.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró innovációért és technológiáért felelős miniszterrel egyetértésben 
a következőket rendelem el:

1. §  A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek által üzemben tartott szolgálati járművekre, azok 
forgalomba helyezésére, időszakos vizsgálatára vonatkozó különös szabályokról szóló 58/2015. (X. 27.) BM rendelet 
(a továbbiakban: BM rendelet) a következő 1/A. alcímmel egészül ki:
„1/A. Értelmező rendelkezés
1/A. § E rendelet alkalmazásában
a) járműkövető rendszer alkalmazás: a  járműben elhelyezett telematikai eszköz által továbbított járműforgalmazási 
adatok (elsősorban a jármű geopozíciója, igénybevételi módja, megkülönböztető jelzést adó berendezés aktív vagy 
inaktív állapota, gépjárművezető személye) rögzítését és feldolgozását végző informatikai alkalmazás;
b) fedélzeti adatbusz: a  jármű vezérlő eszközeinek elektronikus kommunikációját biztosító szimmetrikus vagy 
aszimmetrikus kétvezetékes áramkör;
c) kényszerszállító jármű: személyi szabadságot korlátozó intézkedések alá vont személyt szállító jármű;
d) telematikai eszköz: a  telematikai eszköz a  készre szerelt egységcsomagból és a  perifériákból épül fel; 
az  egységcsomag a  belügyi szervre jellemző SIM kártyával, szoftverrel és fedélzeti egység-azonosítóval ellátott, 
a  belügyi szerv által meghatározott konfigurációk és igényelt funkcionalitás eléréséhez szükséges alapegység 
a perifériák nélkül; perifériák a kiegészítők és a tartozékok együtt.”

2. §  A BM rendelet 3. alcíme a következő 7/B. §-sal egészül ki:
„7/B.  § (1) A  üzemeltetési hatékonyság növelési és vagyonvédelmi célból, továbbá az  elektronikus menetlevél 
alkalmazhatósága érdekében járműkövető rendszer alkalmazást kell használni, és a  szolgálati járműben 
adattovábbítást végző telematikai eszközt kell elhelyezni.
(2) A  telematikai eszköz a  következő, a  jármű igénybevételével kapcsolatos adatokat rögzíti és továbbítja 
a járműkövető rendszer alkalmazás részére:
a) a jármű pozíciója;
b) a jármű háromtengelyes gyorsulása;
c) a megkülönböztető jelzéssel felszerelt járművek esetén a különböző, egymástól függetlenül be- és kikapcsolható 
megkülönböztető hang- és fényjelzések egymástól független állapota;
d) amennyiben a  jármű energiafogyasztását a  jármű mozgatásán kívüli funkció megváltoztatja, úgy ennek 
a funkciónak az elkülönült energiafelhasználása vagy üzemórája;
e) a gépjárművezető azonosító elektronikus eszköz azonosító kódja;
f ) a fedélzeti adatbuszból a gépjármű technikai adottságaitól függően kinyerhető, a gépjárműre vonatkozó műszaki 
adatok;
g) a jármű igénybevételének módja, ezen belül
ga) szolgálati igénybevételi mód;
gb) tartós magáncélú igénybevételi mód;
gc) minősített igénybevételi mód.
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(3) A  határozatlan időtartamra a  jármű vagyonkezelője vagy üzemben tartója által engedélyezett magáncélú 
igénybevétel (a továbbiakban: tartós magáncélú igénybevétel) alatt keletkezett adatokat a  járműkövető rendszer 
alkalmazás kizárólag menetlevél, a  magáncélú igénybevétel futásteljesítmény adatának kimutatásához és 
statisztikai adatok készítéséhez használja fel.
(4) A  járműkövető rendszer alkalmazás által feldolgozott adatokhoz – ide nem értve a  polgári nemzetbiztonsági 
szolgálatok, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, a Terrorelhárítási Központ által kezelt adatokat –
a) a Belügyminisztérium,
b) a szolgálati jármű vagyonkezelője – amennyiben a belügyminiszter irányítása alá tartozó szerv,
c) a szolgálati járművet üzemeltető szerv és annak irányítását ellátó központi szerv, továbbá
d) a rendszerüzemeltetésből eredő feladatai ellátása keretében az informatikai rendszer infrastruktúra-üzemeltetője, 
a Nemzeti Infokommunikációs Zrt.
fér hozzá.
(5) A  hozzáférés jogosultság-kiosztás alapján kerül korlátozásra, és a  Belügyminisztérium informatikai biztonsági 
felügyelője vagy a jogosultságot kérelmező személy munkáltatója által kijelölt vezető által jóváhagyásra.
(6) A  járműkövető rendszer alkalmazás által tárolt és feldolgozott adatok vonatkozásában a  rendszer adatainak 
felhasználói közös adatkezelőnek minősülnek.
(7) Az informatikai rendszer infrastruktúra üzemeltetője adatfeldolgozónak minősül.
(8) A  Belügyminisztérium feladata az  adatkezelő Országos Rendőr-főkapitányság, a  Belügyminisztérium 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a  Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága és az  Országos 
Idegenrendészeti Főigazgatóság, valamint az általuk irányított önálló jogi személyek és önálló adatkezelők nevében 
a rendszer infrastruktúra-üzemeltetésére igénybe vett adatfeldolgozóval az adatfeldolgozási szerződés megkötése.
(9) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Terrorelhárítási Központ a járműkövető 
rendszer alkalmazás által feldolgozott adatokat saját hardware infrastruktúrán elkülönítve kezeli.
(10) Az  (1)  bekezdésben meghatározott követelmény alól az  egyes rendvédelmi szerveket irányító miniszter 
felmentést adhat szervezetirányítói hatáskörben
a) a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján feladatot 
ellátó szolgálati jármű,
b) a felderítési, fedett vagy operatív tevékenységet végrehajtó szolgálati jármű,
c) a terrorelhárítási műveleti tevékenységet végrehajtó szolgálati jármű,
d) a megkülönböztető jelzés használatára nem jogosult motorkerékpár szolgálati jármű,
e) az állami vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet előírása szerint személyes 
gépkocsihasználatra biztosított szolgálati jármű
esetében, ha azt a feladat jellege szükségessé teszi.”

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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Az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 10.) EMMI rendelete
a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló  
25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet módosításáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.  § (2)  bekezdés b), f ) és k)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.  § (1)  bekezdés 
11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) 
EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdése a következő d)–f ) ponttal egészül ki:
(A vezetőképzésben való részvételi kötelezettség nem vonatkozik:)
„d) arra a  személyre, aki a  vezetőképzésben való részvételi kötelezettsége keletkezésének napján az  öregségi 
nyugdíjkorhatárt betöltötte, vagy öt éven belül betölti;
e) a szociális szakvizsgával rendelkező személyre;
f ) a  felsőfokú szociálpolitikus, szociális munkás, szociálpedagógus, szociális szervező vagy szociális menedzser 
végzettséggel és – bármilyen tudományterületen szerzett – tudományos fokozattal rendelkező személyre.”

2. §  Az R. 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  tanúsítványt a  miniszter által jóváhagyott és a  miniszter által vezetett minisztérium honlapján, valamint 
a Szociális Ágazati Portálon közzétett formában kell kiállítani.”

3. §  Az R. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. § (1) Akinek a vezetőképzésben való részvételi kötelezettsége 2021. január 1-jét megelőzően keletkezett, annak 
az első képzési időszaka, amely során az alapozó képzést teljesítenie kell, – a 6. § a) pontjában foglaltaktól eltérően – 
2022. december 31-éig tart.
(2) Aki az alapozó képzést 2019. évben teljesítette, annak az első megújító képzést – a 6. § b) pontjában foglaltaktól 
eltérően – 2022. december 31-éig kell teljesítenie.”

4. §  Az R. 2. § (2) bekezdésében az „a) és c) pontja” szövegrész helyébe az „a), c), e) és f ) pontja” szöveg lép.

5. §  Hatályát veszti az R.
a) 1. § (2) bekezdés a) pontjában a „továbbá” szövegrész,
b) 21. §-a,
c) 1–4. melléklete.

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

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 114/2020. (III. 10.) KE határozata
vezérőrnagyi előléptetésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  honvédek jogállásáról szóló 2012.  évi CCV.  törvény 
4/A.  § (1)  bekezdés b)  pontja alapján – a  honvédelmi miniszter előterjesztésére – Oroszi Zsolt dandártábornokot 
2020. március 15-ei hatállyal vezérőrnaggyá előléptetem.

Budapest, 2020. február 5.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. február 11.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: KEH/00704-2/2020.

A köztársasági elnök 115/2020. (III. 10.) KE határozata
vezérezredesi előléptetésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  honvédek jogállásáról szóló 2012.  évi CCV.  törvény 
4/A.  § (1)  bekezdés b)  pontja alapján – a  honvédelmi miniszter előterjesztésére – Korom Ferenc altábornagyot 
2020. március 15-ei hatállyal vezérezredessé előléptetem.

Budapest, 2020. február 19.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. február 25.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: KEH/00904-2/2020.
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A köztársasági elnök 116/2020. (III. 10.) KE határozata
vezérőrnagyi előléptetésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 4/A. § 
(1)  bekezdés b)  pontja alapján – a  honvédelmi miniszter előterjesztésére – Takács Attila Géza dandártábornokot 
2020. március 15-ei hatállyal vezérőrnaggyá előléptetem.

Budapest, 2020. február 19.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. február 25.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: KEH/00905-2/2020.

A köztársasági elnök 117/2020. (III. 10.) KE határozata
vezérőrnagyi előléptetésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  honvédek jogállásáról szóló 2012.  évi CCV.  törvény 
4/A.  § (1)  bekezdés b)  pontja alapján – a  honvédelmi miniszter előterjesztésére – Sándor Zsolt dandártábornokot 
2020. március 15-ei hatállyal vezérőrnaggyá előléptetem.

Budapest, 2020. február 19.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. február 25.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: KEH/00906-2/2020.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 38. szám 1335

A köztársasági elnök 118/2020. (III. 10.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 4/A. § 
(1)  bekezdés a)  pontja alapján – a  honvédelmi miniszter előterjesztésére – Ballainé Krikker Zsuzsánna ezredest 
2020. március 15-ei hatállyal dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2020. február 19.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. február 25.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: KEH/00907-2/2020.

A köztársasági elnök 119/2020. (III. 10.) KE határozata
határozott időre szóló dandártábornoki kinevezésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 4/A. § 
(1)  bekezdés a)  pontja és 57.  § (1)  bekezdése alapján –  a  honvédelmi miniszter előterjesztésére  – Kálló László 
ezredest a 2020. február 20. napjától 2020. július 19. napjáig terjedő időtartamra dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2020. február 19.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. február 25.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: KEH/00999-2/2020.
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A köztársasági elnök 120/2020. (III. 10.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a 
alapján – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/220/3/2020. számú előterjesztésére – Vaszjanovics Sándor 
(névmódosítás előtti neve: Vaszjanovics Olekszandr Olekszandrovics; születési hely, idő: Ungvár [Szovjetunió], 
1990. november 22.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2020. február 21.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. február 24.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/00970-3/2020.

A köztársasági elnök 121/2020. (III. 10.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 
9.  §-a alapján – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/219/3/2020. számú előterjesztésére – Kit János 
(névmódosítás előtti neve: Kit Ivan Ivanovics; születési hely, idő: Bucsacs [Szovjetunió], 1985. január 19.) magyar 
állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2020. február 21.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. február 24.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/00971-3/2020.
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A köztársasági elnök 122/2020. (III. 10.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a 
alapján – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/217/3/2020. számú előterjesztésére – Lejter Nagyezsda 
(névmódosítás előtti neve: Lejter Nagyezsda Ivanovna; születési hely, idő: Ljublino [Szovjetunió], 1948. október 18.) 
magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2020. február 21.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. február 24.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/00972-3/2020.

A Kormány 1084/2020. (III. 10.) Korm. határozata
„Életmentő Emlékérem” adományozásáról

A Kormány az  „Életmentő Emlékérem” adományozásáról szóló 243/2009. (X. 29.) Korm. rendelet alapján, 
– az  életmentés közben tanúsított hősies magatartása elismeréseként – a  belügyminiszter mint helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter javaslatára

Csőre Bálint győri lakosnak és
Markó Bálint győri lakosnak

„Életmentő Emlékérmet” adományoz.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1085/2020. (III. 10.) Korm. határozata
a Magyar Falu Program keretében egyes programelemek megvalósításához szükséges  
2020. évi előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány a  Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések 
végrehajtásához szükséges feladatokról szóló 1646/2019. (XI. 19.) Korm. határozatban, valamint a  Magyar 
Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásához 
szükséges feladatokról és a „30 éve szabadon” emlékév programjáról szóló 1124/2019. (III. 13.) Korm. határozat 
végrehajtásához szükséges, valamint a  XI. Miniszterelnökség fejezetet és a  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezetet érintő 2019. évi forrásátcsoportosításról szóló 1504/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat 1.  pontjában 
foglaltak végrehajtása érdekében az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva, a  Magyar Falu Program keretében az  Irány a  pálya program kapcsán  
500 000 000 forint, valamint a  sportparkok építése alprogram megvalósítása érdekében 2 000 000 000 forint, 
együttesen  2 500 000 000 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 XLV. Kiemelt kormányzati 
magasépítési beruházások fejezet, 5. Beruházási tartalék cím javára, az 1. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1085/2020. (III. 10.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

41 Magyar Falu Program
378517 2 Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -2 500 000 000
XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások

379528 5 Beruházási tartalék
K6 Beruházások 2 500 000 000

forintban
Államház-

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

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

hatása

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

41 Magyar Falu Program
378517 2 Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása -2 500 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos   

Magyar Államkincstár egyéb: azonnal

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

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

2 500 000 000

Az adatlap 1 eredeti  példányban töltendő ki

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 

Költségvetési év: 2020.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

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

K I A D Á S O K Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

1 példány

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

2 500 000 000
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A Kormány 1086/2020. (III. 10.) Korm. határozata
az Integrált Jogalkotási Rendszer próbaüzemben, majd éles üzemben történő működtetéséhez, 
fenntartásához, támogatásához és továbbfejlesztéséhez szükséges 2020. évi központi forrásigényről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy az  Integrált Jogalkotási Rendszer (a továbbiakban: IJR) próbaüzemben, majd éles üzemben 

történő tartós működtetéséhez, fenntartásához, támogatásához és továbbfejlesztéséhez többletforrások biztosítása 
szükséges;

 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  igazságügyi miniszter bevonásával – gondoskodjon az  IJR próbaüzem  
2020. január 1. – 2020. július 31. közötti időszakban történő működtetéséhez szükséges 673 464 169 forint  
többletforrás rendelkezésre bocsátásáról a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló  
2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet X. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 1. Igazságügyi 
Minisztérium igazgatása cím javára;

Felelős: pénzügyminiszter
 igazságügyi miniszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  igazságügyi miniszter bevonásával – gondoskodjon az  IJR éles üzemben 
történő működtetéséhez, fenntartásához és továbbfejlesztéséhez
a) 2020. augusztus 1. – 2020. november 30. közötti időszakban szükséges 394 653 597 forint,
b) 2020. december 1. – 2020. december 31. közötti időszakban szükséges 98 663 398 forint
biztosításáról a  Kvtv. 1.  melléklet X. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 1. Igazságügyi Minisztérium igazgatása cím 
javára;

Felelős: pénzügyminiszter
 igazságügyi miniszter
Határidő: az a) pont tekintetében 2020. július 15.
 a b) pont tekintetében 2021. január 15.

 4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a belügyminiszter bevonásával – gondoskodjon az  IJR éles üzemben történő 
működtetéséhez, fenntartásához és továbbfejlesztéséhez szükséges Kormányzati Adatközpont működtetésével 
összefüggésben 2020. augusztus 1. – 2020. december 31. közötti időszakban 52 604 332 forint biztosításáról  
a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok 
alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára.

Felelős: pénzügyminiszter
 belügyminiszter
Határidő: 2020. július 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1087/2020. (III. 10.) Korm. határozata
a Szerencsejáték Felügyelet működését támogató Fortuna szakrendszer továbbfejlesztéséhez szükséges 
költségvetési forrás biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért a  Szerencsejáték Felügyelet működését támogató Fortuna szakrendszer teljes körű megvalósításához 

szükséges, II. ütemben történő alkalmazás(-tovább)fejlesztéssel;
 2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter és a belügyminiszter 

közreműködésével az  1.  pont szerinti fejlesztési feladatok fedezetének biztosítása érdekében a  2020.  évben 
gondoskodjon 219 710 000 forint többletforrás rendelkezésre állásáról a  Magyarország 2020.  évi központi 
költségvetéséről szóló 2019.  évi LXXI.  törvény 1.  melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport 
javára.
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Felelős: pénzügyminiszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1088/2020. (III. 10.) Korm. határozata
a Brassó Utcai Általános Iskola tanteremfejlesztéséről

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  Brassó Utcai Általános Iskola fejlesztésének (a  továbbiakban: Beruházás) programszerű kormányzati 

magasépítési beruházásként történő előkészítésével és megvalósításával az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest 
XVIII. kerület belterület 148113 helyrajzi számú ingatlanon;

 2. egyetért azzal, hogy a Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek
a) az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018.  évi CXXXVIII.  törvény 4.  § (7) és 

(8)  bekezdésében foglaltakkal összhangban Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzatát mint a Beruházás helyszínéül szolgáló ingatlan tulajdonosát illetik meg térítésmentesen,

b) a Külső-Pesti 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 587 888 080 forintban határozza meg;

 4. a 3. pont szerinti összeg 2020. évi részének finanszírozása céljából az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 428 073 845 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, 
az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

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

gondoskodjon a  3.  pont szerinti összeg 2021.  évi fedezetének rendelkezésére állásáról a  2021.  évi központi 
költségvetés Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezetében;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a 2021. évi központi költségvetés tervezése során
 6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Beruházás kapcsán a Nemzeti Sportközpontokkal 

fennálló támogatási jogviszony lezárásáról.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2020. április 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1088/2020. (III. 10.) Korm. határozathoz

XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások

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
XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások

379528 5 Beruházási tartalék
K6 Beruházások -428 073 845

2 Programszerű magasépítési beruházások
384240 2 Tanterem fejlesztések előkészítése és megvalósítása

K6 Beruházások 428 073 845

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
Államház-

tartási 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
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása

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 428 073 845 428 073 845

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

Magyar Államkincstár  1 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2020.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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A Kormány 1089/2020. (III. 10.) Korm. határozata
a Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanteremfejlesztéséről

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  Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fejlesztésének (a továbbiakban: 

Beruházás) programszerű kormányzati magasépítési beruházásként történő előkészítésével és megvalósításával 
az ingatlan-nyilvántartás szerinti Göd belterület 4362 helyrajzi számú ingatlanon;

 2. egyetért azzal, hogy a Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek
a) az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 4.  § (7) és 

(8)  bekezdésében foglaltakkal összhangban Göd Város Önkormányzatát mint a  Beruházás helyszínéül 
szolgáló ingatlan tulajdonosát illetik meg térítésmentesen,

b) a Dunakeszi 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 606 783 140 forintban határozza meg;

 4. a 3. pont szerinti összeg 2020. évi részének finanszírozása céljából az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 441 832 383 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, 
az 1. melléklet szerint;

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

 5. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 
gondoskodjon a  3.  pont szerinti összeg 2021. évi fedezetének rendelkezésére állásáról a  2021. évi központi 
költségvetés Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezetében;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
 pénzügyminiszter
Határidő: a 2021. évi központi költségvetés tervezése során

 6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Beruházás kapcsán a Nemzeti Sportközpontokkal 
fennálló támogatási jogviszony lezárásáról.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2020. április 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



1344 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2020. évi 38. szám
 

1. melléklet az 1089/2020. (III. 10.)  Korm. határozathoz

XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások

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
XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások

379528 5 Beruházási tartalék
K6 Beruházások -441 832 383

2 Programszerű magasépítési beruházások
384240 2 Tanterem fejlesztések előkészítése és megvalósítása

K6 Beruházások 441 832 383

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

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

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

hatása

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

Államháztartási szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
egyedi csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 

azonosító szám név neve áthúzódó
hatása

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 441 832 383 441 832 383

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

Magyar Államkincstár  1 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2020.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

K I A D Á S O K 

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 
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A Kormány 1090/2020. (III. 10.) Korm. határozata
a szentendrei Izbégi Általános Iskola tanteremfejlesztéséről

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 szentendrei Izbégi Általános Iskola fejlesztésének (a továbbiakban: Beruházás) programszerű kormányzati 

magasépítési beruházásként történő előkészítésével és megvalósításával az  ingatlan-nyilvántartás szerinti 
Szentendre belterület 2969 helyrajzi számú ingatlanon;

 2. egyetért azzal, hogy a Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek
a) az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 4.  § (7) és 

(8) bekezdésében foglaltakkal összhangban Szentendre Város Önkormányzata mint a Beruházás helyszínéül 
szolgáló ingatlan tulajdonosát illetik meg térítésmentesen,

b) a Váci 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 567 776 356 forintban határozza meg;

 4. a 3.  pont szerinti összeg a 2020. évi részének finanszírozása céljából az  államháztartásról szóló 2011. évi  
CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 413 429 385 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

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

gondoskodjon a  3.  pont szerinti összeg 2021. évi fedezetének rendelkezésére állásáról a  2021. évi központi 
költségvetés Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezetében;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a 2021. évi központi költségvetés tervezése során
 6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Beruházás kapcsán a Nemzeti Sportközpontokkal 

fennálló támogatási jogviszony lezárásáról.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő:  2020. április 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1090/2020. (III. 10.) Korm. határozathoz

XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások

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
XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások

379528 5 Beruházási tartalék
K6 Beruházások -413 429 385

2 Programszerű magasépítési beruházások
384240 2 Tanterem fejlesztések előkészítése és megvalósítása

K6 Beruházások 413 429 385

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

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

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

hatása

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

Államház-
tartási egyedi 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

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 413 429 385 413 429 385

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

Magyar Államkincstár  1 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2020.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 

B E V É T E L

azonosító



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 38. szám 1347

A Kormány 1091/2020. (III. 10.) Korm. határozata
a túrkevei református templom felújításának támogatásáról

A Kormány
 1. támogatja a túrkevei református templom felújításának befejezését;
 2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a miniszterelnök általános helyettese bevonásával a 2020. évben – a kifizetéshez 

kapcsolódó kincstári díjakkal együtt – gondoskodjon az  1.  pontban foglalt cél megvalósítása érdekében 
250 183 011 forint forrásnak 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 történő biztosításáról;

Felelős: pénzügyminiszter 
a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: azonnal
 3. felhívja a  miniszterelnök általános helyettesét, hogy az  1.  pontban meghatározott támogatási cél megvalósítása 

érdekében, a 2. pontban meghatározott forrás terhére 250 057 982 forint támogatási összegben adjon ki támogatói 
okiratot a  Túrkevei Református Egyházközség Kedvezményezett részére elszámolási kötelezettség, a  fel nem 
használt támogatási összeg tekintetében visszafizetési kötelezettség rögzítésével;

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: a 2. pont szerinti forrásbiztosítást követően azonnal

 4. egyetért azzal, hogy a 3. pont szerinti költségvetési támogatásra az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1092/2020. (III. 10.) Korm. határozata
Csoóri Sándor életműve gondozásának és gyűjteményes kiadásának támogatásáról

A Kormány
 1. Csoóri Sándor életművének a  jövő nemzedékek számára történő megőrzése és a  legszélesebb közönség előtti 

megismertetése érdekében egyetért Csoóri Sándor életműve gondozásának és gyűjteményes kiadásának 
2021–2022. években történő támogatásának szükségességével;

 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az  1.  pont szerinti cél megvalósulása érdekében a  2021. és 
2022.  évben évi 100 000 000 forint többletforrás rendelkezésre állásáról a  központi költségvetés XXXIV. Magyar 
Művészeti Akadémia fejezetében.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: az adott évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1093/2020. (III. 10.) Korm. határozata
az EFOP-4.1.2-17-2017-00033 azonosító számú („A Baktalórántházi Reguly Antal Általános Iskola 
infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése 
érdekében” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) 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 f )  pontjában meghatározott 
jogkörében eljárva
a) egyetért az  EFOP-4.1.2-17-2017-00033 azonosító számú, „A Baktalórántházi Reguly Antal Általános Iskola 

infrastrukturális fejlesztése a  hátránykompenzáció elősegítése és a  minőségi oktatás megteremtése 
érdekében” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának 1. melléklet szerinti növelésével,

b) egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2020. április 30.

 2.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3.  Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) 

Korm. határozat 1.  melléklet 4.  pontjában foglalt táblázat C:3 mezőjében a „60,96” szövegrész helyébe a „60,97” 
szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1093/2020. (III. 10.)  Korm. határozathoz

A B C D E F G

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Kedvezményezett neve
Eredeti támogatás

(forint)

Többlettámogatás 

legfeljebb

(forint)

Megnövelt támogatás 

legfeljebb

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
EFOP-4.1.2-17-

2017-00033

A Baktalórántházi Reguly Antal 
Általános Iskola infrastrukturális 

fejlesztése a hátránykompenzáció 
elősegítése és a minőségi oktatás 

megteremtése érdekében

Kisvárdai Tankerületi 
Központ

489 143 700 45 355 874 534 499 574

A projekt célja  
a 4561 Baktalórántháza,  
Petőfi út 4. és  
4561 Baktalórántháza,  
Szent István u. 11. szám  
alatti köznevelési intézmény 
infrastrukturális fejlesztése.
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A Kormány 1094/2020. (III. 10.) Korm. határozata
az EFOP-2.2.2-17-2017-00020 azonosító számú („Kilátás – Kiváltás Gömörben” – Putnoki Foglalkoztató 
és Rehabilitációs Otthon ápolást-gondozást igénylő ellátottak férőhelyeinek kiváltása című) projekt 
támogatásának növeléséről

A Kormány a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott jogkörében eljárva
 1. egyetért az  EFOP-2.2.2-17-2017-00020 azonosító számú, „Kilátás – Kiváltás Gömörben” – Putnoki Foglalkoztató és 

Rehabilitációs Otthon ápolást-gondozást igénylő ellátottak férőhelyeinek kiváltása című projekt (a továbbiakban: 
projekt) támogatásának 1. melléklet szerinti növelésével,

 2. egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2020. május 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2020. évi 38. szám

 
1351

1. melléklet az 1094/2020. (III. 10.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Projekt hatályos 

támogatási 

szerződés szerinti 

támogatási 

összege

(bruttó, forint)

Többlettámogatás 

legfeljebb

(bruttó, forint)

Megnövelt 

támogatás 

legfeljebb

(bruttó, forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
EFOP-2.2.2-17-

2017-00020

„Kilátás – Kiváltás Gömörben” – Putnoki 
Foglalkoztató és Rehabilitációs Otthon 
ápolást-gondozást igénylő ellátottak 

férőhelyeinek kiváltása

Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság

524 725 150 45 080 216 569 805 366

A projekt célja a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Dr. Csiba László Integrált Szociális 
Intézmény Putnoki Foglalkoztató és 
Rehabilitációs Otthona intézmény  
60 férőhelyének kiváltása 5 db 
támogatott lakhatású ingatlan építésével 
és 1 szolgáltató központ felújításával.
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A Kormány 1095/2020. (III. 10.) Korm. határozata
a visegrádi országok és Németország marokkói fejlesztési együttműködéshez való magyar hozzájárulásról

A Kormány
 1.  egyetért azzal, hogy a  visegrádi országok és Németország marokkói fejlesztési együttműködése keretében, 

a  magyar biztonsági és külkapcsolati érdekekkel összhangban, a  migráció kiváltó okainak kezelését célzó 
nemzetközi fejlesztési projektek kerüljenek megvalósításra;

 2.  az  1.  pont vonatkozásában felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  fejlesztési programok megvalósítása érdekében 
gondoskodjon legfeljebb 3 750 000 euró forrás biztosításáról, az alábbiak szerint:
a) a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 

1.  melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 25. Európai Uniós 
Fejlesztési Programok alcím, 1. Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához 
kapcsolódó kiadások jogcímcsoport javára legfeljebb 1 875 000 euró,

b) a  Kvtv. 1.  melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 4. Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés alcím, 1. Nemzetközi Fejlesztési 
Együttműködés jogcímcsoport javára legfeljebb 1 875 000 euró;
Felelős:  pénzügyminiszter
Határidő: az a) és b)  pontok tekintetében a  2020. évi költségvetés végrehajtása során, a  felmerülés 

ütemében
 3.  felhívja a külgazdasági és külügyminisztert és a belügyminisztert az 1. pont szerinti feladatok ellátására.

Felelős:  külgazdasági és külügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő:  folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 19/2020. (III. 10.) ME határozata
a Magyarország Kormánya, az Ecuadori Köztársaság, valamint a Kenyai Köztársaság Kormánya között 
a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodások létrehozására adott 
felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyarország Kormánya, az  Ecuadori Köztársaság, valamint a  Kenyai Köztársaság Kormánya között 

a  beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodások (a  továbbiakban: Megállapodások) 
létrehozásával;

 2. felhatalmazom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy – az  érintett miniszterekkel egyetértésben – 
a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;

 3. felhatalmazom a  külgazdasági és külügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások 
eredményeként előálló szövegtervezeteket kézjegyével lássa el;

 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodások létrehozásához szükséges meghatalmazási 
okiratokat adja ki;

 5. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert és az  igazságügyi minisztert, hogy a  Megállapodások létrehozását 
követően a  Megállapodások szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozatok 
tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős kiadó: Papp Tibor ügyvezető.


	A Kormány 38/2020. (III. 10.) Korm. rendelete 
	a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer működtetéséhez és a területalapú támogatások távérzékeléses ellenőrzéséhez kapcsolódó egyes feladatok átrendezésével összefüggő, valamint egyes földügyi és építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
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	határozott időre szóló dandártábornoki kinevezésről
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	az EFOP-4.1.2-17-2017-00033 azonosító számú („A Baktalórántházi Reguly Antal Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint az
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	az EFOP-2.2.2-17-2017-00020 azonosító számú („Kilátás – Kiváltás Gömörben” – Putnoki Foglalkoztató és Rehabilitációs Otthon ápolást-gondozást igénylő ellátottak férőhelyeinek kiváltása című) projekt támogatásának növeléséről

	A Kormány 1095/2020. (III. 10.) Korm. határozata
	a visegrádi országok és Németország marokkói fejlesztési együttműködéshez való magyar hozzájárulásról

	A miniszterelnök 19/2020. (III. 10.) ME határozata
	a Magyarország Kormánya, az Ecuadori Köztársaság, valamint a Kenyai Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodások létrehozására adott felhatalmazásról
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