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Kormányrendeletek

A Kormány 383/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelete
a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásához kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 10. § e)–h) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és
a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló
239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély
kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § 2. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„2. egyéb szálláshely: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2. § 40. pontjában
meghatározott egyéb szálláshely,”
(2) Az R1. 2. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„6. magánszálláshely: a Kertv. 2. § 39. pontjában meghatározott magánszálláshely,”
(3) Az R1. 2. §-a a következő 12a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„12a. szálláshely-közvetítői tevékenység: olyan, a szálláshely-szolgáltatók és a fogyasztók részére nyújtott
kereskedelmi szolgáltatás, amelynek célja a szálláshely-szolgáltatók által nyújtott kínálatnak a fogyasztók által
támasztott szálláshely kereslettel történő összekapcsolása, ami biztosítja a szálláshely-közvetítői tevékenység során
az információnyújtás mellett a szálláshely-szolgáltatások értékesítését,”

2. §		
Az R1. 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A szálláshely-közvetítői tevékenység útján kínált szálláshely-szolgáltatás esetén a szálláshely-szolgáltató köteles
feltüntetni a fogyasztó számára azonosításra alkalmas és látható módon a szálláshelyre vonatkozó, a Nemzeti
Turisztikai Adatszolgáltató Központban használt regisztrációs számot, valamint a 12. § (1) bekezdése szerinti
nyilvántartásban rögzítetteknek megfelelően a szálláshely típusát.”

2. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló
235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet módosítása
3. §

(1) A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ez a rendelet határozza meg a Magyarország területén a szálláshely-szolgáltató által a Nemzeti Turisztikai
Adatszolgáltató Központhoz való csatlakozás, valamint a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ
működtetésének, a bekerülő adatok kezelésének, feldolgozásának és továbbításának, valamint a szálláshelyszolgáltatók és a tárhelyszolgáltató közötti adatfeldolgozási jogviszony, továbbá a tárhely működtetésének
szabályait.”
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(2) Az R2. 1. § (5) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(5) A turisztikai tárhelyszolgáltatói feladatkörében – a tárhelyen tárolt adatok megismerése nélkül, az adatok
titkosítása érdekében jogszabályban kijelölt adattitkosítási eljárást biztosító (kulcsszolgáltató) igénybevételével –
az MTÜ ellátja a Turizmus tv. 9/H. § (4) bekezdésében meghatározott feladatokat, továbbá biztosítja az arra
jogosultak számára az adatokhoz való hozzáférés lehetőségét, azzal, hogy a Kormányzati Adatközpont
működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott szolgáltatási szint
biztosítása – szerződésben meghatározott pontos tartalommal – az érintett szakrendszerrel összefüggésben az arra
jogszabályban kijelölt központi szolgáltató feladata.”
(3) Az R2. 1. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A tárhely kizárólag olyan adatcsomagokat fogad be, ahol a védendő adattartalmat az adatküldő fél
a jogszabályban meghatározott titkosító kulcs használatával titkosította.
(7) A Kormány a (6) bekezdésben rögzített adattitkosítási eljárás biztosításának ellátására kulcsszolgáltatóként
az MPF Felügyeleti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot jelöli ki.”
4. §

(1) Az R2. 2. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„1. regisztrációs szám: a szálláshely-szolgáltató regisztrációja során a szálláshely nyilvántartása érdekében létrehozott
egyedi nyilvántartási szám;”
(2) Az R2. 2. §-a a következő 1a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„1a. rendelkezési nyilvántartás: az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
jogszabály szerinti szolgáltatás;”
(3) Az R2. 2. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„2. szálláshely: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2. § 22., 39. és 40. pontjában
meghatározott szálláshely, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység folytatása esetében
a biztosított szállás;”
(4) Az R2. 2. § 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„5. szálláshelykezelő szoftver: a szálláshely-szolgáltató által kötelezően használt olyan informatikai program, amely
okmányolvasóval kialakított kapcsolattal rendelkezik és amely a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ
valamint a tárhely számára adatok továbbítására alkalmas, továbbá a Turizmus tv. 9/I. § (2) bekezdése szerinti
szoftver;”

5. §		
Az R2. 2. §-a a következő 9–11. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„9. okmányolvasó: az e rendelet szerinti
a) adattitkosítási eljárásra,
b) az ehhez szükséges titkosító kulcsok kezelésére,
c) a személyazonosításra alkalmas okmányon feltüntetett, a Turizmus tv. 9/H. § (1) bekezdésében meghatározott
adatok gépi beolvasására, valamint
d) a tárhely adat kommunikációért felelős interface kapcsolat kialakítására
alkalmas, e jogszabályban meghatározott műszaki feltételeknek megfelelő eszköz;
10. titkosító kulcs: a kulcsszolgáltató által előállított olyan karaktersorozat, amely lehetővé teszi a Turizmus tv. 9/H. §
(4) és (5) bekezdésében meghatározott elvárások támogatását aszimmetrikus titkosítási és álnévképzési művelet
útján;
11. tárhely: a turisztikai tárhelyszolgáltató által a Turizmus tv. 9/H. §-ában és 9/I. §-ában meghatározott feladatok
ellátása céljából üzemeltetett informatikai rendszer.”
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6. §		
Az R2. 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A sikeres azonosítást követően a regisztrációt végző természetes személy elvégzi a szálláshely-szolgáltató
üzemeltetése alá tartozó valamennyi szálláshely regisztrációját a szálláshelyre, a szálláshelyen nyújtott
szolgáltatásokra, valamint az általa kezelt szálláshelykezelő szoftverre vonatkozó adatok megadásával. A Nemzeti
Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője sikeres regisztráció esetén a szálláshelyhez kapcsolódó
regisztrációs számot ad.”
7. §		
Az R2. a következő 8/A–8/D. alcímmel egészül ki:

„8/A. A tárhely üzemeltetése
14/A. § (1) A turisztikai tárhelyszolgáltatónak az üzemeltetés során biztosítani kell a tárhelybe bekerült adatok
megőrzését és biztonságos kezelését, a nem nyilvános adatok védelmét, a titokvédelemmel összefüggő
kötelezettségek teljesítését.
(2) A biztonságcentrikus rendszerüzemeltetési feltételek folyamatos biztosításának körében a turisztikai
tárhelyszolgáltató
a) haladéktalanul gondoskodik a biztonsági kockázatot jelentő üzemeltetési hibák kijavításáról,
b) felméri az üzemeltetési hibából adódó károkat, és
c) gondoskodik a jogszerű állapot helyreállításáról.
(3) A turisztikai tárhelyszolgáltató a tárhely üzemszerű karbantartási idejéről előzetesen, valamint az esetleges
üzemzavarról – a karbantartás ideje alatt – tájékoztatást ad a rendőrség részére. Ezekről az eseményekről
az üzemeltető elektronikus eseménynaplót vezet, amely tartalmazza az esemény leírását, időpontját, időtartamát és
a megtett intézkedéseket.

8/B. A szálláshely-szolgáltató azonosítása
14/B. § (1) A turisztikai tárhelyszolgáltató a szálláshely-szolgáltató és a szálláshely azonosításához szükséges
adatokat a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központtól átveszi.
(2) Az azonosításhoz szükséges további technikai tájékoztatót a turisztikai tárhelyszolgáltató az elektronikus
felületén közzéteszi.

8/C. A tárhely részére történő adatszolgáltatás rendje
14/C. § (1) A szálláshely-szolgáltató a szálláshelykezelő szoftver alkalmazásával, elektronikus formában biztosítja
szálláshelyenként a Turizmus tv. 9/H. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatás körébe tartozó adatok titkosított
továbbítását a tárhely részére.
(2) A szálláshelykezelő szoftver az (1) bekezdésben rögzített adattovábbítást az okmányolvasón keresztül teljesíti.
(3) Az első adatszolgáltatást megelőzően a szálláshely-szolgáltatónak el kell végeznie a szálláshelykezelő szoftver
és a tárhely közötti biztonságos hálózati kommunikációs kapcsolat létrehozatala érdekében a szálláshelykezelő
szoftver konfigurációját az elektronikus felületen közzétett tájékoztatónak megfelelően.
(4) A szálláshelykezelő szoftver és a tárhely közötti hálózati kommunikációs kapcsolatra képes okmányolvasóra
vonatkozó műszaki és hitelesítési paramétereket a turisztikai tárhelyszolgáltató az elektronikus felületen közzéteszi.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott kommunikáció biztosítása érdekében a turisztikai tárhelyszolgáltató
a szálláshelykezelő szoftver okmányolvasó adatküldő egysége megfelelő működésének vizsgálatára vonatkozóan
igazolást állít ki. Az igazolás az okmányolvasó adatküldő egység vonatkozásában az igazolás kiállításának napján
érvényes követelményeknek való megfelelést igazolja. A turisztikai tárhelyszolgáltató az igazolt eszközök listáját
a honlapján közzéteszi.
(6) A (3) bekezdésben meghatározott biztonságos kommunikációs csatornán keresztül a szálláshelykezelő szoftver
a tárhellyel automatikus hálózati kommunikációt tart fent.
(7) A szálláshely-szolgáltató a Turizmus tv. 9/H. § (1) bekezdése szerinti adatokat a szálláshelykezelő szoftver
okmányolvasó részén keresztül köteles rögzíteni. Azokat az adatokat, amelyek rögzítése a szálláshelykezelő
szoftver okmányolvasóján keresztül nem lehetséges, a szálláshely-szolgáltató manuális adatbevitel útján rögzíti
a szálláshelykezelő szoftverben.
(8) A turisztikai tárhelyszolgáltató a titkosítás paramétereit, valamint az okmányolvasók listáját az elektronikus
felületen közzéteszi.
(9) Ha az adatszolgáltatás üzemzavar vagy üzemszünet miatt meghiúsul, az adatszolgáltatást az üzemzavar vagy
üzemszünet elhárultát követően haladéktalanul teljesíteni kell.
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8/D. A Tárhely kapcsolata állami feladatot ellátó szervezetekkel
14/D. § A tárhelyszolgáltató által kezelt adatok tekintetében szükséges biztosítani az egyes adatbázisok és
rendszerek közötti átjárhatóságot és kapcsolódást a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi
rendelkezések maradéktalan betartása mellett.”
8. §

(1) Az R2. 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A 19. § és a 4. melléklet 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.”
(2) Az R2. 15. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az 1. § (4) és (5) bekezdése, a 2. § 7. pontja, valamint a 8. alcím 2021. január 1-jén lép hatályba.”

9. §		
Az R2. 15. § (1) bekezdésében az „a (2)–(4)” szövegrész helyébe az „a (2)–(5)” szöveg lép.

3. Egyes központosított infokommunikációs közszolgáltatások ellátása szabályainak módosításáról
szóló 260/2020. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról
10. §

(1) Az egyes központosított infokommunikációs közszolgáltatások ellátása szabályainak módosításáról szóló
260/2020. (VI. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 6. § 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.”
(2) Az R3. 7. §-a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 4. § (3) bekezdése és a 4. melléklet 2021. január 1-jén lép hatályba.”

11. §		
Az R3. 7. § (1) bekezdésében az „a (2) bekezdésben” szövegrész helyett az „a (2) és (3) bekezdésben” szöveg lép.

4. Záró rendelkezések
12. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1. § (3) bekezdése, a 2. §, a 4. § (1) és (2) bekezdése és a 6. § 2020. október 1-jén lép hatályba.
(3) A 3. §, a 4. § (4) bekezdése, az 5. § és a 7. § 2021. január 1-jén lép hatályba.

13. §

(1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(2) E rendeletnek a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 384/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelete
az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint a Közbeszerzési és
Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés a)–c) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5–7. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 3. §-a
a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A központi költségvetési szervek által feladatellátásra használt ingatlanok használatának, hasznosításának,
haszonélvezetének, vagyonkezelésének gazdaságosságát, célszerűségét az MNV Zrt. ellenőrzi.”
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2. §		
A Vhr. IV. Fejezete a következő 15. §-sal egészül ki:
„15. § A Vtv. 5/C. § (1) bekezdése szerinti közgyűjteménynek nem minősülő egyéb gyűjteményt a tulajdonosi
joggyakorló döntésétől függően nyilvántarthatja egy vagyonelemként is azzal, hogy a vagyonelem analitikus
nyilvántartásának biztosítania kell a közgyűjteménynek nem minősülő egyéb gyűjtemény minden elemének
tételes nyilvántartását. A közgyűjteménynek nem minősülő egyéb gyűjtemény vagyonelemei körének
a tulajdonosi joggyakorló döntése eredményeként történő változása esetén a bekerülő vagyonelemre az adott
közgyűjteménynek nem minősülő egyéb gyűjtemény nyilvántartási szabályait kell alkalmazni, a közgyűjteménynek
nem minősülő egyéb gyűjteményből kikerülő vagyonelemet pedig a kikerülést követően – kivéve, ha a tulajdonosi
joggyakorló döntése alapján másik, ugyanazon tulajdonosi joggyakorló által nyilvántartott, gyűjtemény részévé
válik – önálló vagyonelemként kell nyilvántartani.”
3. §		
A Vhr. IX. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

„IX. FEJEZET
A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELHELYEZÉSÉRE VONATKOZÓ ÁTMENETI SZABÁLYOK
Értelmező rendelkezések
51/B. § Ezen alcím alkalmazásában
a) állami elhelyezési célú ingatlan: a Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló
2020. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Törvény) 148. § (11) bekezdés a) pontja szerinti ingatlan;
b) állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony: a Vtv. 28/A. §-a szerinti jogviszony;
c) átmeneti használati jog: a Törvény 148. § (5) bekezdése szerinti használati jog;
d) elhelyezési célú ingatlan: a Törvény 148. § (11) bekezdés b) pontja szerinti ingatlan;
e) felújítás: a számvitelről szóló törvény 3. § (4) bekezdés 8. pontjában meghatározott felújítás;
f ) karbantartás: a számvitelről szóló törvény 3. § (4) bekezdés 9. pontjában meghatározott karbantartás;
g) kijelölő okirat: a Törvény 148. § (6) bekezdése szerint az MNV Zrt. által kiállított okirat;
h) rekreációs célú ingatlan: a Törvény 148. § (11) bekezdés c) pontja szerinti ingatlan.

A központi költségvetési szervek megszűnő vagyonkezelői jogával érintett ingatlanok számviteli
nyilvántartására vonatkozó szabályok
51/C. § (1) A számviteli nyilvántartások rendezése céljából a Kormány irányítása vagy felügyelete alatt álló
központi költségvetési szerv a Törvény 148. § (3) bekezdése szerint megszűnő vagyonkezelői joggal érintett és
e rendelet hatálybalépésekor az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt álló elhelyezési vagy rekreációs célú
ingatlanokat (a továbbiakban együtt az 51/C–51/J. § alkalmazásában: átmeneti használati joggal érintett ingatlanok)
azok tartozékaival és alkotórészeivel együtt
a) legkésőbb 2020. szeptember 30. napjáig átadja az MNV Zrt. részére, ha az átmeneti használati joggal érintett
ingatlan a főváros közigazgatási határán belül helyezkedik el. Az átadásra – a 2020. július 31. napján érvényes bruttó
értéket, a 2020. július 31. napjáig elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenést, továbbá a kapcsolódó
értékhelyesbítést és időbeli elhatárolást is tartalmazó – tételes, aláírt leltár felvétele mellett kerül sor;
b) legkésőbb 2021. február 28. napjáig átadja az MNV Zrt. részére, ha az átmeneti használati joggal érintett ingatlan
a főváros közigazgatási határán kívül helyezkedik el. Az átadásra – a 2020. december 31. napján érvényes bruttó
értéket, a 2020. december 31. napjáig elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenést, továbbá a kapcsolódó
értékhelyesbítést és időbeli elhatárolást is tartalmazó – tételes, aláírt leltár felvétele mellett kerül sor.
(2) 2020. augusztus 1. napjával a központi költségvetési szerv az ingatlan bruttó értékét, az elszámolt terv szerinti
és terven felüli értékcsökkenést, az időbeli elhatárolást a 412. Nemzeti vagyon változása, az értékhelyesbítést
a 415. Eszközök értékhelyesbítésének forrása könyvviteli számlával a nyilvántartásából kivezeti, az MNV Zrt.
ugyanezen nappal nyilvántartásba veszi a főváros közigazgatási határán belül elhelyezkedő átmeneti használati
joggal érintett ingatlanok (1) bekezdés a) pontja szerinti értékét a hatályos számviteli politikájának megfelelően.
(3) 2021. január 1. napjával a központi költségvetési szerv az ingatlan bruttó értékét, az elszámolt terv szerinti
és terven felüli értékcsökkenést, az időbeli elhatárolást a 412. Nemzeti vagyon változása, az értékhelyesbítést
a 415. Eszközök értékhelyesbítésének forrása könyvviteli számlával a nyilvántartásából kivezeti, az MNV Zrt.
ugyanezen nappal nyilvántartásba veszi a főváros közigazgatási határán kívül elhelyezkedő átmeneti használati
joggal érintett ingatlanok (1) bekezdés b) pontja szerinti értékét a hatályos számviteli politikájának megfelelően.
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A folyamatban lévő beruházásokra és felújításokra vonatkozó átmeneti szabályok
51/D. § (1) A főváros közigazgatási határán belül elhelyezkedő átmeneti használati joggal érintett ingatlanokat
érintő beruházásokat, felújításokat 2020. augusztus 1. napjától továbbra is a központi költségvetési szerv
tartja nyilván a könyveiben, és 2020. december 31. napjáig saját költségvetési forrásai terhére folytatja azok
megvalósítását. Ha a beruházások, felújítások 2020. december 31. napját megelőzően üzembe helyezhetővé
válnak, úgy az üzembe helyezés feltételeinek fennállásakor, de legkésőbb 2020. december 31. napjáig az átmeneti
használati jog időtartama alatt elvégzett munkálatokról, dokumentumokról a teljes beruházás, felújítás értékéről
a központi költségvetési szerv az üzembe helyezés napját, vagy 2020. december 31. napját követő 30 napon belül
adatszolgáltatást küld az MNV Zrt. részére.
(2) A főváros közigazgatási határán kívül elhelyezkedő átmeneti használati joggal érintett ingatlanokat érintő
beruházásokat, felújításokat 2021. január 1. napjától továbbra is a központi költségvetési szerv tartja nyilván
a könyveiben és 2021. június 30. napjáig saját költségvetési forrásai terhére folytatja azok megvalósítását.
Ha a beruházások, felújítások 2021. június 30. napját megelőzően üzembe helyezhetővé válnak, úgy az üzembe
helyezés feltételeinek fennállásakor, de legkésőbb 2021. június 30. napjáig az átmeneti használati jog időtartama
alatt elvégzett munkálatokról, dokumentumokról a teljes beruházás, felújítás értékéről a központi költségvetési
szerv az üzembe helyezés napját, vagy 2021. június 30. napját követő 30 napon belül adatszolgáltatást küld
az MNV Zrt. részére.
(3) Az üzembe helyezés napjával, de legkésőbb
a) a főváros közigazgatási határán belül elhelyezkedő átmeneti használati joggal érintett ingatlanok esetén
2021. január 1. napjával,
b) a főváros közigazgatási határán kívül elhelyezkedő átmeneti használati joggal érintett ingatlanok esetén
2021. július 1. napjával
a központi költségvetési szerv a 412. Nemzeti vagyon változása könyvviteli számlával a beruházás, felújítás bruttó
értékét, az elszámolt terven felüli értékcsökkenést és a kapcsolódó időbeli elhatárolást a nyilvántartásából kivezeti,
az MNV Zrt. ugyanezen nappal nyilvántartásba veszi a beruházás, felújítás bruttó értékét, az elszámolt terven felüli
értékcsökkenést és a kapcsolódó időbeli elhatárolást. Az üzembe helyezhető befejezetlen beruházást, felújítást
az MNV Zrt. aktiválja a közvetlen kezelésű rábízott vagyon nyilvántartásában.
(4) Az MNV Zrt. könyveibe került, a (3) bekezdés a), valamint b) pontjában foglalt határidő lejártakor műszaki
vagy számviteli szempontból befejezetlennek minősülő beruházásokra, felújításokra, vonatkozó szerződésekbe
az MNV Zrt. a főváros közigazgatási határán belül elhelyezkedő átmeneti használati joggal érintett ingatlanok
esetén 2021. január 1. napján, a főváros közigazgatási határán kívül elhelyezkedő átmeneti használati joggal érintett
ingatlanok esetén 2021. július 1. napján a központi költségvetési szerv helyébe jogutódlással belép.

Az átmeneti használati joggal érintett ingatlanok üzemeltetésére, fenntartására, karbantartására és
használatára vonatkozó átmeneti szabályok
51/E. § (1) A főváros közigazgatási határán belül elhelyezkedő átmeneti használati joggal érintett ingatlanok
vonatkozásában 2020. december 31. napjáig, a főváros közigazgatási határán kívül elhelyezkedő átmeneti használati
joggal érintett ingatlanok vonatkozásában 2021. június 30. napjáig az üzemeltetési, fenntartási, karbantartási
feladatok ellátásáról – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – az átmeneti használati joggal rendelkező központi
költségvetési szerv gondoskodik, és viseli a feladatellátás költségeit.
(2) Ha az átmeneti használati joggal érintett ingatlan üzemeltetési, fenntartási, karbantartási feladatait
a Törvény hatálybalépésekor nem az átmeneti használati jogosultsággal rendelkező központi költségvetési szerv
látta el, akkor a főváros közigazgatási határán belül elhelyezkedő átmeneti használati joggal érintett ingatlanok
esetén 2020. december 31. napjáig, a főváros közigazgatási határán kívül elhelyezkedő átmeneti használati
joggal érintett ingatlanok esetén 2021. június 30. napjáig e feladatokat az a költségvetési szerv látja el, amely
a Törvény hatálybalépésekor e feladatokat jogszabályi előírás vagy az átmeneti használati jogosultsággal rendelkező
költségvetési szervvel kötött megállapodás alapján ellátta.
(3) Az átmeneti használati joggal érintett ingatlanok vonatkozásában a fenntartási, karbantartási, üzemeltetési
feladatok és költségek a főváros közigazgatási határán belül elhelyezkedő átmeneti használati joggal érintett
ingatlanok esetén 2021. január 1. napját, a főváros közigazgatási határán kívül elhelyezkedő átmeneti használati
joggal érintett ingatlanok esetén 2021. július 1. napját követő teljesítése céljából az érintett költségvetési szerv
minden szerződést, dokumentumot, információt, valamint a kapcsolódó analitikus és főkönyvi nyilvántartást
az MNV Zrt. felhívására, a felhívásban megjelölt határidőben, az MNV Zrt. által meghatározott módon megküldi
az MNV Zrt. részére.
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(4) A részben az átmeneti használati jog időszakára, részben az állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony
időszakára vonatkozó szerződések, valamint a főváros közigazgatási határán belül elhelyezkedő átmeneti használati
joggal érintett ingatlanok esetén 2020. december 31., illetve a főváros közigazgatási határán kívül elhelyezkedő
átmeneti használati joggal érintett ingatlanok esetén 2021. június 30. napját követően beérkező számlák
tekintetében a központi költségvetési szervek fokozott együttműködésre kötelesek az MNV Zrt.-vel.
(5) Az állami elhelyezési célú ingatlanok vonatkozásában a közműszolgáltatóknál a felhasználó személyének
megváltozását az MNV Zrt. vagy az általa bevont üzemeltető, valamint a központi költségvetési szerv az állami
elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszonynak a Törvény 148. § (6) bekezdése szerinti létrejöttétől számított
tizenöt napon belül bejelenti.
(6) Ha a vagyonkezelői jognak a Törvény 148. § (3) bekezdése szerinti megszűnése előtt az elhelyezési célú ingatlan
– megállapodás alapján – a vagyonkezelő központi költségvetési szervtől eltérő központi költségvetés szerv
(a továbbiakban: elhelyezett szerv) elhelyezését szolgálta, akkor a vagyonkezelői jognak a Törvény 148. §
(3) bekezdése szerinti megszűnésétől a kijelölés kezdő napjáig az átmeneti használati jog jogosultja az elhelyezett
szerv részére az átmeneti használati joggal érintett elhelyezési célú ingatlan használatát az MNV Zrt. külön
hozzájárulása nélkül biztosítja.

Az MNV Zrt. felmondási jogának gyakorlása
51/F. § (1) A Törvény 149. § (1) bekezdése szerinti felmondási jog gyakorlásához nem szükséges a vagyonkezelő
központi költségvetési szerv irányítását vagy felügyeletét ellátó szerv egyetértése. A felmondási idő hatvan nap, amely
időtartam lejártát követően a központi költségvetési szerv a Törvény 149. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ingatlant
az MNV Zrt. birtokába adja. A vagyonkezelő központi költségvetési szerv a felmondás jogszerűségét nem vitathatja.
(2) A Törvény 149. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a központi költségvetési szervet a felmondási idő lejártát
követő naptól az érintett ingatlan vonatkozásában a Törvény 148. § (5) bekezdése szerinti átmeneti használati jog
illeti meg. A felmondás időpontjában folyamatban lévő beszerzési és közbeszerzési eljárásokba a felmondási idő
lejártát követő napon, az egyéb jogviszonyokba a kijelölés kezdő napjával az MNV Zrt. jogutódlással belép.
(3) A (2) bekezdés szerinti ingatlant érintő, a felmondás időpontjában folyamatban lévő beruházásokat, felújításokat
továbbra is a központi költségvetési szerv tartja nyilván a könyveiben és a kijelölés kezdő napjáig saját költségvetési
forrásai terhére folytatja azok megvalósítását. A költségvetési szerv az átmeneti használati jog időtartama alatt
elvégzett munkálatokról, dokumentumokról a teljes beruházás, felújítás értékéről a kijelölés kezdő napját követő
harminc napon belül adatszolgáltatást küld az MNV Zrt. részére.
(4) A kijelölés kezdő napjával a központi költségvetési szerv a 412. Nemzeti vagyon változása könyvviteli számlával
a (3) bekezdés szerinti beruházás, felújítás bruttó értékét, az elszámolt terven felüli értékcsökkenést és a kapcsolódó
időbeli elhatárolást a nyilvántartásából kivezeti, az MNV Zrt. ugyanezen nappal nyilvántartásba veszi a beruházás,
felújítás bruttó értékét, az elszámolt terven felüli értékcsökkenést és a kapcsolódó időbeli elhatárolást. Az üzembe
helyezhető befejezetlen beruházást, felújítást az MNV Zrt. aktiválja a közvetlen kezelésű rábízott vagyon
nyilvántartásában.
(5) Az MNV Zrt. könyveibe került, a kijelölés kezdő napján műszaki vagy számviteli szempontból befejezetlennek
minősülő beruházásokra, felújításokra, vonatkozó szerződésekbe az MNV Zrt. a kijelölés kezdő napjával a központi
költségvetési szerv helyébe jogutódlással belép.
(6) A (2) bekezdés szerinti ingatlant érintő üzemeltetési, fenntartási, karbantartási feladatokat és költségeket
az átmeneti használati joggal rendelkező központi költségvetési szerv a kijelölés kezdő napjáig viseli. Az érintett
ingatlan vonatkozásában a fenntartási, karbantartási, üzemeltetési feladatok és költségek kijelölést követő
teljesítése céljából az érintett költségvetési szerv köteles minden dokumentumot, információt, és kapcsolódó
analitikus és főkönyvi nyilvántartást késedelem nélkül átadni az MNV Zrt. részére.
(7) Ha az átmeneti használati joggal érintett ingatlan üzemeltetési, fenntartási, karbantartási feladatait a felmondási
jog gyakorlásakor nem a vagyonkezelő központi költségvetési szerv látta el, akkor a kijelölés kezdő napjáig
e feladatokat az a költségvetési szerv látja el, amely a felmondási jog gyakorlásakor e feladatokat jogszabályi előírás
vagy az átmeneti használati jogosultsággal rendelkező költségvetési szervvel kötött megállapodás alapján ellátta.
(8) A Törvény 149. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben, ha a felmondás időpontjában az elhelyezési célú
ingatlan – megállapodás alapján – elhelyezett szerv elhelyezését szolgálta, akkor a felmondási idő lejártát követő
naptól a kijelölés kezdő napjáig az átmeneti használati jog jogosultja az elhelyezett szerv részére az átmeneti
használati joggal érintett elhelyezési célú ingatlan használatát az MNV Zrt. külön hozzájárulása nélkül biztosítja.
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A Törvény 148. § (8) bekezdése alapján kivételi körbe tartozó jogviszonyokra vonatkozó szabályok
51/G. § (1) Az MNV Zrt. nem lép be a kijelölés kezdő napjával a központi költségvetési szerv által – jogszabály vagy
tulajdonosi joggyakorlóval létrejött vagyonkezelési szerződés alapján – kötött
a) elhelyezési célú vagy rekreációs célú ingatlan használatba- vagy bérbeadására vonatkozó szerződésbe, ha
aa) a használatba vagy bérbeadás időtartama az összesen 240 órát nem haladja meg, vagy
ab) a használatba vagy bérbe adott alapterület épületenként a 25 m2-t nem haladja meg, vagy
ac) a hasznosítás a költségvetési szervek intézményi működéséhez, az azzal összefüggő szakmai feladatellátásához
szükséges,
b) saját maga vagy más központi költségvetési szerv javára nem állami tulajdonban álló elhelyezési célú vagy
rekreációs célú ingatlanra vonatkozó használati jogosultságot eredményező megállapodásba, ha
ba) a használati jogosultság hatvan napot meg nem haladó időtartamra szól, vagy
bb) önálló ingatlanonként legfeljebb 25 m2-t meg nem haladó területrészre vonatkozik.
(2) Az MNV Zrt. nem lép be a kijelölés kezdő napjával a központi költségvetési szerv által – jogszabály vagy
tulajdonosi joggyakorlóval létrejött vagyonkezelési szerződés alapján – kötött azon jogviszonyokba, amelyek
nemzetbiztonsági célú és rendeltetésű ingatlanra vonatkoznak.
(3) Az MNV Zrt. nem lép be a kijelölés kezdő napjával az állami elhelyezési célú ingatlanra vonatkozóan, az ingatlan
üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátása érdekében kötött szerződésekbe, amennyiben a szerződéseket olyan
központ költségvetési szerv kötötte, amellyel az MNV Zrt. – a kijelölés kezdő napjával – a Vtv. 28/A. § (8) bekezdés
a) pontja alapján megállapodást köt.
(4) A költségvetési szerv köteles az (1) bekezdés szerinti jogviszonyokkal kapcsolatos dokumentumok egyszerű
másolatait legkésőbb a Törvény 148. § (8) bekezdése szerinti jogutódlás napját követő tizenöt napon belül
az MNV Zrt. rendelkezésére bocsátani.

Az átmeneti használati joggal érintett ingatlanokkal összefüggő európai uniós és egyéb pályázatokra
vonatkozó átmeneti szabályok
51/H. § (1) Ha a Törvény 148. § (3) bekezdése szerinti vagyonkezelői jog megszűnése, valamint a Törvény 149. §
(1) bekezdés b) pontja alapján a vagyonkezelési szerződés felmondása előtt a vagyonkezelt ingatlan fejlesztése vagy
fenntartása érdekében a vagyonkezelő központi költségvetési szerv európai uniós vagy hazai pályázatot nyújtott
be, és a pályázati kiírás értelmében az MNV Zrt. is pályázó, kedvezményezett lehet, úgy az európai uniós vagy
hazai pályázattal összefüggő jogviszonyokban az MNV Zrt. a központi költségvetési szerv mellett, vele együttesen
válik jogosulttá, kedvezményezetté a kijelölés kezdő napjával. Ezen ingatlanokat érintő beruházásra, felújításra
is irányuló európai uniós és hazai pályázatok tekintetében az átmeneti használati jog és az állami elhelyezési célú
ingatlanhasználati jogviszony a vagyonkezelői joggal egyenértékűnek tekintendő a számviteli szabályok kivételével.
(2) Ha a Törvény 148. § (3) bekezdése szerinti vagyonkezelői jog megszűnése, valamint a Törvény 149. § (1) bekezdés
b) pontja alapján a vagyonkezelési szerződés felmondása előtt a vagyonkezelt ingatlan fejlesztése vagy fenntartása
érdekében a vagyonkezelő központi költségvetési szerv európai uniós vagy hazai pályázatot nyújtott be, és
a pályázati kiírás értelmében az MNV Zrt. nem lehet pályázó, sem kedvezményezett, akkor az európai uniós vagy
hazai pályázatból fakadó, megvalósítás alatt álló fejlesztéssel kapcsolatos kötelezettségek, valamint a pályázattal
összefüggésben vállalt teljesítés és fenntartási kötelezettség – a fenntartási kötelezettség fennállásáig –
változatlanul a kedvezményezett központi költségvetési szervet terheli. Az európai uniós vagy hazai pályázattal
összefüggő, keletkezett dokumentumokat, információkat a kedvezményezett központi költségvetési szerv
a teljesítést, illetve a fenntartási kötelezettség lejártát követő hatvan napon belül átadja az MNV Zrt.-nek.
(3) Ha az átmeneti használati joggal érintett ingatlan a Törvény 148. § (3) bekezdése szerinti vagyonkezelői
jog megszűnésekor, valamint a Törvény 149. § (1) bekezdés b) pontja alapján a vagyonkezelési szerződés
felmondásának időpontjában európai uniós vagy hazai pályázatból fakadó fenntartási kötelezettséggel terhelt,
a fenntartási kötelezettség fennállásáig a kedvezményezett központi költségvetési szervet terheli a pályázattal
összefüggésben vállalt teljesítés és fenntartási kötelezettség. Az európai uniós vagy hazai pályázattal összefüggő,
keletkezett dokumentumokat, információkat a kedvezményezett központi költségvetési szerv a teljesítést, illetve
a fenntartási kötelezettség lejártát követő hatvan napon belül átadja az MNV Zrt.-nek.
(4) Az MNV Zrt. a (2) és (3) bekezdés szerinti esetekben a kedvezményezett központi költségvetési szerv részére adja
ki a kijelölő okiratot, és – a pályázatból fakadó fenntartási kötelezettség fennállásáig – a Vtv. 28/A. § (1) bekezdése
szerinti feladatait az ingatlant használó központi költségvetési szerv bevonásával látja el.
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(5) A (2) bekezdés szerinti esetben
a) ha a benyújtott pályázatot elutasítják, vagy
b) a költségvetési szerv a benyújtott pályázatot utóbb visszavonja,
az MNV Zrt. átveszi az ingatlant használó központi költségvetési szervtől a Vtv. 28/A. § (1) bekezdése szerinti
feladatok ellátását, a pályázat elutasításáról szóló döntésre vonatkozó, illetve a pályázat visszavonására vonatkozó
tájékoztatástól számított hatvan napon belül. A pályázat elutasításáról szóló döntés kézhezvételéről, illetve
a pályázat visszavonásáról a pályázó központi költségvetési szerv három napon belül tájékoztatja az MNV Zrt.-t.
(6) A központi költségvetési szerv az átmeneti használati jog időtartama alatt önállóan jogosult az intézményi
működéssel, szakmai feladatellátással összefüggő, európai uniós és hazai pályázatok benyújtására, támogatási
szerződés megkötésére, kötelezettségvállalásra, fenntartásra.

A vagyonnyilvántartási szabályzat alkalmazására, valamint a költségvetési szerv közreműködésére
vonatkozó átmeneti szabályok
51/I. § Az átmeneti használati jog időtartama alatt az 51/C. § (1) bekezdése szerinti központi költségvetési szervekre,
valamint az 51/L. § szerinti tulajdonosi joggyakorlókra az MNV Zrt. mindenkor hatályos vagyonnyilvántartási
szabályzata külön elfogadás nélkül is kötelező.
51/J. § Ha az átmeneti használati joggal érintett ingatlan vonatkozásában – a vagyonkezelői jognak a Törvény 148. §
(3) bekezdése szerinti megszűnését, valamint a Törvény 149. § (1) bekezdés b) pontja alapján a vagyonkezelési
szerződés felmondása alapján történő megszűnését követően – harmadik személy a központi költségvetési szerv
vagyonkezelői jogának fennállása alatt a központi költségvetési szerv mint vagyonkezelő által megvalósított
beruházásból, felújításból eredő követelést érvényesít az állammal, illetve az MNV Zrt.-vel szemben, úgy a központi
költségvetési szerv az ezzel összefüggő peres eljárásokban az állam pernyertességének előmozdítása érdekében,
az eljáró bíróság engedélyezése esetén beavatkozik, jogerős marasztalás esetén pedig a követelés teljesítéséért
helytáll. Ez utóbbira akkor is köteles az érintett központi költségvetési szerv, ha az eljáró bíróság a beavatkozását
nem engedélyezte.
51/K. § A központi költségvetési szerv az MNV Zrt. felhívására, a felhívásban megjelölt határidőben és módon
megküldi az MNV Zrt. részére az 51/G. § (1) bekezdés b) pontba nem tartozó saját maga vagy más központi
költségvetési szerv javára nem állami tulajdonban álló elhelyezési célú vagy rekreációs célú ingatlanra vonatkozó
– általa megkötött – használati jogosultságot eredményező megállapodások egyszerű másolatait, valamint azok
főbb adatairól adatot szolgáltat. Az MNV Zrt. a megküldött dokumentumok és az érintett ingatlanok használati
viszonyainak felülvizsgálata alapján dönt a kijelölő okiratok kiadásáról.

A Törvény 148. § (4) bekezdése szerinti tulajdonosi joggyakorlásban bekövetkezett változás átvezetése
51/L. § (1) A Törvény 148. § (3) bekezdése szerint megszűnő vagyonkezelői joggal érintett és nem
az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt álló elhelyezési vagy rekreációs célú ingatlanokat azok tartozékaival és
alkotórészeivel együtt a központi költségvetési szerv
a) legkésőbb 2020. augusztus 31-ig átadja a tulajdonosi joggyakorló részére, akinek tulajdonosi joggyakorlása
a Törvény 148. § (4) bekezdése alapján megszűnt, ha az elhelyezési vagy rekreációs célú ingatlan a főváros
közigazgatási határán belül helyezkedik el. Az átadásra – a 2020. július 31. napján érvényes bruttó értéket,
a 2020. július 31. napjáig elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenést, továbbá a kapcsolódó
értékhelyesbítést és időbeli elhatárolást is tartalmazó – tételes, aláírt leltár felvétele mellett kerül sor. A központi
költségvetési szerv 2020. augusztus 1. napjával az ingatlan bruttó értékét, az elszámolt terv szerinti és terven felüli
értékcsökkenést, az időbeli elhatárolást a 412. Nemzeti vagyon változása, az értékhelyesbítést a 415. Eszközök
értékhelyesbítésének forrása könyvviteli számlával a nyilvántartásából kivezeti, a tulajdonosi joggyakorló, akinek
tulajdonosi joggyakorlása a Törvény 148. § (4) bekezdése alapján megszűnt ugyanezen nappal nyilvántartásba veszi
ezen ingatlanok jelen pontban meghatározott értékeit,
b) legkésőbb 2021. február 28-ig átadja a tulajdonosi joggyakorló részére, akinek tulajdonosi joggyakorlása
a Törvény 148. § (4) bekezdése alapján megszűnt, ha az elhelyezési vagy rekreációs célú ingatlan a főváros
közigazgatási határán kívül helyezkedik el. Az átadásra – 2020. december 31. napján érvényes bruttó értéket,
a 2020. december 31. napjáig elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenést, továbbá a kapcsolódó
értékhelyesbítést és időbeli elhatárolást is tartalmazó – tételes, aláírt leltár felvétele mellett kerül sor.
A központi költségvetési szerv 2021. január 1. napjával az ingatlan bruttó értékét, az elszámolt terv szerinti
és terven felüli értékcsökkenést, az időbeli elhatárolást a 412. Nemzeti vagyon változása, az értékhelyesbítést
a 415. Eszközök értékhelyesbítésének forrása könyvviteli számlával szemben a nyilvántartásából kivezeti,
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a tulajdonosi joggyakorló, akinek tulajdonosi joggyakorlása a Törvény 148. § (4) bekezdése alapján megszűnt,
ugyanezen nappal nyilvántartásba veszi ezen ingatlanok jelen pontban meghatározott értékeit.
(2) A tulajdonosi joggyakorló, akinek tulajdonosi joggyakorlása a Törvény 148. § (4) bekezdése alapján megszűnt,
a Törvény 148. § (1) bekezdése szerinti, a főváros közigazgatási határán belül elhelyezkedő elhelyezési és
rekreációs célú ingatlanok tartozékaival és alkotórészeivel együttes bruttó értékét, az elszámolt terv szerinti
és terven felüli értékcsökkenést, időbeli elhatárolást, a 412. Nemzeti vagyon változása, az értékhelyesbítést
a 415. Eszközök értékhelyesbítésének forrás könyvviteli számlával szemben 2020. augusztus 1. napjával, a főváros
közigazgatási határán kívül elhelyezkedő elhelyezési és rekreációs ingatlanokat 2021. január 1. napjával kivezeti,
az MNV Zrt. ugyanezen nappal nyilvántartásba veszi. A tulajdonosi joggyakorló az (1) bekezdés szerinti tételes, aláírt
leltárt megküldi az MNV Zrt. részére az (1) bekezdés szerinti határidőt követő tíz napon belül.
(3) A megszűnt tulajdonosi joggyakorlással érintett ingatlanokra vonatkozó hasznosítási és egyéb szerződéseket
a tulajdonosi joggyakorlók a főváros közigazgatási határán belül elhelyezkedő ingatlanok tekintetében a díjfizetés
2020. augusztus 1-jén, a főváros közigazgatási határán kívül elhelyezkedő ingatlanok tekintetében a díjfizetés
2021. január 1-jén fennálló egyenlegére vonatkozóan elkészített jegyzék szerint adják át az MNV Zrt. részére.
(4) Ha a tulajdonosi joggyakorlás megszűnése valamely jogviszony megszűnését vonja maga után, vagy valamely
jogviszonyt érint, erről az átadó tulajdonosi joggyakorló az MNV Zrt.-t, és a jogviszonyban érintett szerződéses
partnert tájékoztatja, és köteles az ilyen jogviszonyokkal kapcsolatos dokumentumok egyszerű másolatait
az MNV Zrt. rendelkezésére bocsátani.
(5) A megszűnt tulajdonosi joggyakorlással érintett ingatlanok tekintetében az 51/D–51/E. § és az 51/G–51/K. §
rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

A központi költségvetési szervek elhelyezése
Az elhelyezési igények felmérése
52. § (1) A Vtv. 28/A. § (1) bekezdése szerinti feladat ellátásához szükséges ingatlankapacitás és költségvetési
források tervezése érdekében a központi költségvetési szerv irányítását vagy felügyeletét ellátó szerv vezetője
a tárgyévet megelőző év június 30. napjáig az elhelyezési igény kielégítéséhez szükséges minden információt
– így legalább az elhelyezés indokát, az elhelyezni kívánt szervezetet, szervezeti egységet, elhelyezendő létszámot,
beosztásokat, valamint az elhelyezésre vonatkozó speciális elvárásokat, ütemezést – tartalmazó elhelyezési tervet
(a továbbiakban: elhelyezési terv) küld az MNV Zrt. részére.
(2) Az MNV Zrt. az irányítást vagy felügyeletet ellátó szerv vezetője által benyújtott kezdeményezés és az elhelyezési
terv alapján, a rendelkezésre álló állami tulajdonú ingatlanok észszerű hasznosítására figyelemmel és a központi
költségvetés teherbíró képességéhez igazodva elégíti ki az elhelyezési igényeket.
(3) Ha a központi költségvetési szerv irányítását vagy felügyeletét ellátó szerv vezetője az elhelyezési tervet
az (1) bekezdés szerinti határidőben nem küldi meg az MNV Zrt. részére, a tárgyévben az adott központi
költségvetési szerv elhelyezési igényének kielégítésére a határidőben benyújtott elhelyezési tervekben rögzített
igények kielégítését követően van lehetőség.
(4) Az elhelyezési terv benyújtási határidejét követően felmerült rendkívüli elhelyezési igény kielégítéséről
az MNV Zrt. kezdeményezése alapján az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter dönt.

Kijelölő okirat
53. § (1) A Vtv. 28/A. § (2) bekezdése szerint kiállított kijelölő okirat tartalmazza:
a) az MNV Zrt. döntéshozó szerve kijelölésre vonatkozó döntésének azonosítóját;
b) az ingatlan vagy ingatlanok fekvése szerinti település nevét és az ingatlan vagy ingatlanok helyrajzi számát;
c) a kijelölt használó vagy használók megnevezését;
d) a kijelölés kezdő és befejező időpontját, vagy a kijelölés létrejöttének, illetve megszűnésének időpontját
meghatározó feltételeket, vagy a kijelölés határozatlan időre történő megállapítását;
e) osztott használat esetén a kijelölt használókat megillető ingatlanrészek meghatározását.
(2) A Vtv. 28/A. § (2) bekezdése szerint kiállított kijelölő okirat alapján az állami elhelyezési célú ingatlanhasználati
jogviszony határozatlan időre vagy a kijelölő okirat szerinti határozott időtartamra jön létre.

Állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony
53/A. § (1) Az MNV Zrt. az állami elhelyezési célú ingatlant, azok tartozékaival és alkotórészeivel együtt a kijelölt
használó részére rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban – ide nem értve a berendezési, felszerelési
tárgyakat – adja birtokba.
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(2) A kijelölt használó a kijelölő okiratban megjelölt időponttól a kijelölés megszűnéséig jogosult az érintett állami
elhelyezési célú ingatlant állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony keretében birtokolni, használni,
azonban – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – nem jogosult az ingatlan hasznosítására, hasznainak szedésére.
(3) A kijelölt használó az állami elhelyezési célú ingatlant a közvagyont használó személytől elvárható gondossággal
birtokolhatja, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül használhatja. A kijelölt használó köteles
az ingatlan üzemeltetőjét minden olyan körülményről értesíteni, amely az állami elhelyezési célú ingatlanok állagát
veszélyezteti, vagy annak használatát akadályozza. Káreseményről a kijelölt használó köteles haladéktalanul, de
legkésőbb öt napon belül értesíteni az ingatlan üzemeltetőjét és – ha az üzemeltető nem az MNV Zrt. – az MNV Zrt.-t is.
(4) Ha a (3) bekezdésben előírt kötelezettségek elmulasztásával összefüggésben bármilyen hatósági eljárás indul,
illetve bírság kerül kiszabásra, az előírt kötelezettségek teljesítésére a kijelölt használót az MNV Zrt. kötelezheti,
illetve a kiszabott bírságot az MNV Zrt. a kijelölt használóra átterheli, amelyet a kijelölt használó az MNV Zrt. részére
köteles megtéríteni.
(5) Az állami elhelyezési célú ingatlanban a kijelölt használó nem rendeltetésszerű használatából eredő
káreseményekért a kijelölt használó felel.
(6) A kijelölt használó az állami elhelyezési célú ingatlanon beruházást, felújítást, valamint karbantartási és
üzemeltetési tevékenységet – a (7) bekezdésben meghatározott eseteket kivéve – nem végezhet, és nem
végeztethet. A kijelölt használó együttműködni köteles az állami elhelyezési célú ingatlanon végzendő beruházás,
felújítás, karbantartási és üzemeltetési munkálatok előkészítésében, valamint tűrni azok megvalósítását és
az azokkal járó esetleges korlátozásokat.
(7) A (6) bekezdés szerinti tilalom nem vonatkozik arra az esetre, ha
a) törvény a központi költségvetési szerv kötelező alapfeladataként nevesíti a (6) bekezdésben megjelölt
tevékenységeket;
b) a központi költségvetési szerv számára a (6) bekezdésben megjelölt tevékenység végzését az MNV Zrt.-vel kötött
szerződése lehetővé teszi.
(8) A kijelölt használó jogosult az elhelyezésére szolgáló ingatlantól független, az intézményi működésével, szakmai
feladatellátásával – ideértve különösen az informatikai jellegű programokat – összefüggő európai uniós és hazai
pályázatok benyújtására, támogatási szerződés megkötésére, kötelezettségvállalásra, fenntartásra.

Az állami elhelyezési célú ingatlanok üzemeltetésére vonatkozó szabályok
53/B. § (1) Ha az MNV Zrt. állami elhelyezési célú ingatlanok üzemeltetését, továbbá ezen ingatlanokon
végrehajtandó értéknövelő beruházásokat, felújításokat, állagmegóvási és karbantartási feladatokat
a Vtv. 28/A. § (8) bekezdés a) pontja alapján központi költségvetési szerv bevonásával látja el, e feladatok ellátásával
összefüggő kiadások fedezetét a feladatokat ellátó központi költségvetési szerv költségvetését tartalmazó
központi költségvetési fejezetben kell megtervezni. Ezen feladatok ellátásával összefüggő kiadások megtérítését
a feladatellátásba bevont központi költségvetési szerv az MNV Zrt.-től nem követelheti. A központi költségvetési
szerv üzemeltetőnek az állami elhelyezési célú ingatlan hasznosításból származó bevétele a kijelölt használót vagy
az üzemeltetési feladatokat ellátó költségvetési szervet illeti meg.
(2) Ha az MNV Zrt. állami elhelyezési célú ingatlanok üzemeltetését, továbbá ezen ingatlanokon végrehajtandó
értéknövelő beruházásokat, felújításokat, állagmegóvási és karbantartási feladatokat a Vtv. 28/A. § (8) bekezdés
b)–d) pontja alapján gazdasági társaság bevonásával látja el, a gazdasági társaság üzemeltetőnek az állami
elhelyezési célú ingatlan hasznosításból származó bevétele a központi költségvetést illeti meg.
(3) Az állami elhelyezési célú ingatlanok vonatkozásában a Vtv. 28/A. § (8) bekezdése alapján létesített üzemeltetői
jogviszony az ingatlanokat érintő beruházásra, felújításra is irányuló európai uniós és hazai pályázatok tekintetében
a vagyonkezelői joggal egyenértékűnek tekintendő. Ha a pályázati kiírás értelmében az MNV Zrt. vagy az állami
elhelyezési célú ingatlanban elhelyezett központi költségvetési szerv pályázó, kedvezményezett lehet, úgy
az ingatlan üzemeltetője önállóan is jogosult pályázni, támogatási jogviszonyt létesíteni.
(4) Az (1)–(2) bekezdés szerinti üzemeltető hasznosítási jogosultságát, annak terjedelmét és feltételeit
az MNV Zrt.-vel – a Vtv. 28/A. § (8) bekezdésére figyelemmel – kötött megállapodás rögzíti.
(5) Ha az üzemeltető hasznosítási jogosultsággal is rendelkezik, úgy az üzemeltető e rendeletben a vagyonkezelők
számára előírt ingatlan hasznosításra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségen felül az MNV Zrt.
Vagyonnyilvántartási Szabályzatában előírt tartalommal és módon naprakész adatszolgáltatást teljesít az MNV Zrt. felé.
A használati adatok naprakészségéért az üzemeltető teljes és kizárólagos felelősséggel tartozik.
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(6) Az üzemeltető által, valamint az e rendeletben foglaltak szerint a kijelölt használó által az MNV Zrt. előzetes
engedélyével kötött, állami elhelyezési célú ingatlan hasznosításra irányuló szerződésekben a használatba vevő fél
szerződésátruházásra vonatkozó hozzájáruló jognyilatkozatának visszavonására irányuló fenntartási joga kizárt.
(7) Az állami elhelyezési célú ingatlan hasznosítására szerződés kizárólag olyan személlyel köthető, aki a hasznosítási
szerződésben előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a hasznosított vagyonelem tekintetében
az üzemeltető személyében változás áll be, vagy az 53/E. § (1) bekezdése szerint a központi költségvetési szerv
által kötött szerződések esetén az adott központi költségvetési szerv állami elhelyezési célú ingatlanhasználati
jogviszonya a hasznosítással érintett területre vonatkozóan bármilyen oknál fogva megszűnik, úgy
az MNV Zrt. a hasznosítási szerződés hasznosításba adói pozícióját szerződésátruházás jogcímén harmadik
személyre átruházhatja.
53/C. § A miniszter az állami elhelyezési célú ingatlanok állományáról, annak változásáról, az ingatlanállomány
állapotáról, az állomány bővítésére, átszervezésére, az ingatlan portfólió racionalizálására vonatkozó javaslatairól,
a tárgyévben megvalósított értéknövelő beruházásokról, felújításokról, az állami elhelyezési célú ingatlanhasználati
jogviszonnyal összefüggő üzemeltetési feladatok megvalósításáról, a beruházási, felújítási, karbantartási és
üzemeltetési feladatok ellátásához szükséges forrásigényekről, a központi költségvetési szervek tárgyévi elhelyezési
terveiben jelzett igényekről, azok teljesítéséről évente, a tárgyévet követő év március 31. napjáig beszámol
a Kormány részére.

A kijelölt használó vagyongazdálkodására vonatkozó szabályok
53/D. § A központi költségvetési szerv a Magyarország területén fekvő elhelyezési célú vagy rekreációs célú ingatlan
vonatkozásában
a) nem indíthat a tulajdonjognak az állam javára történő megszerzésére irányuló közbeszerzési vagy más eljárást;
b) nem köthet olyan jogügyletet, amely az állam tulajdonszerzését eredményezi;
c) nem indíthat – az 53/E. § (1) bekezdésében meghatározott kivétellel – használati jogosultság bármely jogcímen
történő megszerzésére irányuló eljárást, illetve
d) nem köthet – jogszabályban meghatározott kivétellel – saját maga vagy más központi költségvetési szerv javára
használati jogosultságot eredményező megállapodást.
53/E. § (1) A központi költésvetési szerv kizárólag az MNV Zrt. előzetes egyetértésével indíthat eljárást és köthet
saját maga vagy más központi költségvetési szerv javára elhelyezési célú vagy rekreációs célú ingatlanra vonatkozó
használati jogosultságot eredményező megállapodást, ha
a) a használati jogosultság hatvan napot meg nem haladó időtartamra szól vagy
b) önálló ingatlanonként legfeljebb 25 m2-t meg nem haladó területrészre vonatkozik.
(2) Az MNV Zrt. (1) bekezdés szerinti előzetes egyetértésének kiadását megelőzően a kijelölt használó a használati
jogosultság megszerzésére irányuló eljárást nem indíthatja meg, és használati jogosultságot eredményező
megállapodást még hatályossági feltétel előírásával sem köthet.
(3) A központi költségvetési szerv által kötött, (1) bekezdés szerinti használati jogosultságot eredményező
megállapodásból fakadó, azzal összefüggő költségeket a központi költségvetési szerv az MNV Zrt.-re nem háríthatja át.
53/F. § (1) A kijelölt használó az állami elhelyezési célú ingatlant az MNV Zrt. előzetes, írásbeli engedélyével,
az abban meghatározott feltételek szerint adhatja bérbe vagy más használatába, ha
a) a használatba vagy bérbeadás időtartama, ingatlanonként és szerződő felenként az összesen 240 órát nem
haladja meg;
b) a használatba vagy bérbe adni kívánt alapterület, épületenként a 25 m²-t nem haladja meg; vagy
c) a hasznosítás a költségvetési szervek intézményi működéséhez, azzal összefüggő szakmai feladatellátásához
szükséges.
(2) Az MNV Zrt. előzetes írásbeli engedélye akkor adható ki, ha a kijelölt használó a leendő használóval vagy bérlővel
közös javaslatot tesz a használattal összefüggő üzemeltetési költségek megosztására. Az (1) bekezdés szerinti
hasznosításból származó bevétel a kijelölt használót illeti meg.
(3) A kijelölt használó által kötött hasznosítási szerződés – a kijelölés visszavonásáról rendelkező MNV Zrt. által
kiadott okirat eltérő rendelkezése hiányában – a kijelölt használó állami elhelyezési célú ingatlanhasználati
jogviszonya megszűnésének időpontjában megszűnik.
(4) Ha az MNV Zrt. a kijelölés visszavonásáról rendelkező okiratban úgy rendelkezett, hogy az állami elhelyezési
célú ingatlanhasználati jogviszony megszűnésével érintett ingatlanra vonatkozó, a kijelölt használó által kötött
hasznosítási szerződést hatályában fenntartja, a kijelölt használó helyébe az MNV Zrt. belép. A kijelölt használó
az állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszonya megszűnését megelőzően az általa megkötött
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szerződéseket, valamint a szerződések – MNV Zrt. által meghatározott – lényeges tartalmi elemeit bemutató
kimutatást köteles átadni az MNV Zrt. részére.
(5) Az MNV Zrt. a jogutódlásról annak beálltát követő tizenöt napon belül értesíti a jogviszonyban érintett harmadik
személyt. A harmadik személy az MNV Zrt. hasznosítási szerződésbe lépéséről szóló értesítését követően hatvan
napon belül gyakorolhatja a felmondás jogát.
53/G. § Az állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony időtartama alatt a kijelölt használóra
az MNV Zrt. mindenkor hatályos vagyonnyilvántartási szabályzata külön elfogadás nélkül is kötelező.

Az állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony megszűnése
53/H. § (1) A kijelölt használó az irányítását vagy felügyeletét ellátó szerv vezetőjének egyetértésével állami
elhelyezési célú ingatlan használatáról egyoldalú nyilatkozatával lemondhat, ha az a feladatai ellátásához
a továbbiakban már nem szükséges.
(2) Az MNV Zrt. ingatlangazdálkodási, költségvetési, célszerűségi és észszerűségi szempontokra figyelemmel
– a központi költségvetési szerv irányítását vagy felügyeletét ellátó szerv vezetőjének egyidejű tájékoztatása mellett –
a kijelölést egyoldalú nyilatkozatával visszavonhatja oly módon, hogy a visszavonás a kijelölt használó közfeladat
ellátását nem veszélyeztetheti.
(3) Ha a kijelölő okirattal az MNV Zrt. több állami elhelyezési célú ingatlant bocsátott a kijelölt használó
rendelkezésére, a kijelölés visszavonása egyes ingatlanok vonatkozásában részlegesen is történhet.
(4) A kijelölés (2) bekezdés szerinti visszavonásával egyidejűleg az MNV Zrt. köteles gondoskodni a központi
költségvetési szerv feladatellátását szolgáló, a feladat ellátására alkalmas, megfelelő állami elhelyezési célú ingatlan
biztosításáról.
(5) Az állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony megszűnése esetén az 53/A. § (8) bekezdése szerinti
európai uniós vagy hazai pályázattal összefüggő kötelezettségek továbbra is a központi költségvetési szervet
terhelik.
53/I. § Az állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony megszűnése esetén az érintett központi költségvetési
szerv köteles – birtokátruházási jegyzőkönyv felvételével – az ingatlan birtokát az MNV Zrt. eltérő rendelkezése
hiányában a jogviszony megszűnésétől számított hatvan napon belül az MNV Zrt. részére átadni. Az ingatlant
az MNV Zrt. kiürített állapotban veszi birtokba. Ha a központi költségvetési szerv a működéséhez szükséges
ingóságokat nem szállítja el, az MNV Zrt. jogosult azokat a központi költségvetési szerv költségén elszállíttatni.
53/J. § Ezen alcím alkalmazásában
a) állami elhelyezési célú ingatlan: a Vtv. 28/A. § (9) bekezdése szerinti ingatlan;
b) állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony: a Vtv. 28/A. § (3) bekezdése szerinti jogviszony;
c) beruházás: a számvitelről szóló törvény 3. § (4) bekezdés 7. pontjában meghatározott beruházás;
d) elhelyezési célú ingatlan: a Vtv. 28/A. § (9) bekezdés a) pontja szerinti ingatlan;
e) felújítás: a számvitelről szóló törvény 3. § (4) bekezdés 8. pontjában meghatározott felújítás;
f ) karbantartás: a számvitelről szóló törvény 3. § (4) bekezdés 9. pontjában meghatározott karbantartás;
g) kijelölő okirat: a Vtv. 28/A. § (2) bekezdése szerinti okirat;
h) kijelölt használó: a Vtv. 28/A. § (3) bekezdése szerinti központi költségvetési szerv;
i) rekreációs célú ingatlan: a Vtv. 28/A. § (9) bekezdés b) pontja szerinti ingatlan;
j) üzemeltetés: az állami elhelyezési célú ingatlanok rendeltetésszerű használatához szükséges alábbi műszaki,
infrastrukturális és ingatlangazdálkodási feladatok ellátása:
ja) műszaki üzemeltetés, karbantartás (épületgépészeti, épületvillamossági, építészeti üzemeltetés, karbantartás,
hibaelhárítás),
jb) gondnoki feladatok ellátása,
jc) közüzemi szolgáltatások biztosítása,
jd) takarítás (higiénés termékek biztosítása),
je) hóeltakarítás, csúszásmentesítés,
jf ) hulladékgyűjtés (kommunális- és szelektív),
jg) biztonsági szolgáltatások,
jh) épületekkel kapcsolatos, üzemeltetőt terhelő tűz- és munkavédelmi, valamint veszélyelhárítási feladatok ellátása,
ji) parkolóhelyek biztosítása, ügyintézése,
jj) televíziós műsorszolgáltatások előfizetése, belső elosztóhálózat karbantartása,
jk) rovarirtás, rágcsálóirtás.”
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4. §		
A Vhr. 54. §-a a következő (15)–(17) bekezdéssel egészül ki:
„(15) Az 52. § (1) bekezdésében előírt elhelyezési terv megküldését a központi költségvetési szervek első alkalommal
2020. október 31-ig teljesítik.
(16) Ha a központi költségvetési szerv az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.)
Korm. rendelet, valamint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 384/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőzően Magyarország területén lévő
elhelyezési célú vagy rekreációs célú ingatlan tekintetében állam javára történő tulajdonszerzésre vagy használati
jogosultság bármely jogcímen történő megszerzésére az MNV Zrt.-től előzetesen engedélyt kapott, akkor
az 53/D. § b) és d) pontjában foglaltaktól eltérően – az MNV Zrt. engedélyében foglaltak szerint – megkötheti
az állam javára történő tulajdonszerzésre vonatkozós jogügyletet, illetve a használati jogosultságot eredményező
megállapodást.
(17) A (16) bekezdés szerinti használati jogosultságot eredményező megállapodással érintett ingatlan
vonatkozásában – amennyiben a megállapodás nem az 53/E. § (1) bekezdése szerinti használati jogosultság
létrehozására irányult – a központi költségvetési szerv köteles tájékoztatni az MNV Zrt.-t a használati jogosultságot
eredményező megállapodás megkötéséről, és ezzel egyidejűleg kezdeményezni az MNV Zrt.-nél a kijelölő
okirat kiállítását. A kijelölés kezdő napjával az MNV Zrt. a Törvény 148. § (8) bekezdése értelmében a használati
jogosultságot eredményező megállapodásba, mint használatba vevő belép.”

2. A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosítása
5. §

(1) A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KEF rendelet)
3. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Főigazgatóság a kormányzat központi logisztikai szerveként, illetve – külön kormányrendeletben kijelölt – központi
beszerző szervként:)
„c) az MNV Zrt.-vel az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 28/A. § (8) bekezdés a) pontja alapján kötött
megállapodás vagy vagyonkezelési szerződések keretei között gondoskodik az a), d) és f ) pont hatálya alá tartozó
központi költségvetési szervek használatában, valamint a saját használatában álló ingatlanok vonatkozásában
az 1. melléklet I. pontjában meghatározott üzemeltetési szolgáltatások biztosításáról;”
(2) A KEF rendelet 3. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Főigazgatóság a kormányzat központi logisztikai szerveként, illetve – külön kormányrendeletben kijelölt – központi
beszerző szervként:)
„f ) ellátja a (3c) bekezdés szerinti szolgáltatási megállapodásban meghatározott létesítményüzemeltetési
feladatokat
fa) a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság által használt ingatlanok
vonatkozásában,
fb) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ által használt ingatlanok
vonatkozásában a c) pont szerint megkötött megállapodás keretei között,”
(3) A KEF rendelet 3. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Főigazgatóság a kormányzat központi logisztikai szerveként, illetve – külön kormányrendeletben kijelölt – központi
beszerző szervként:)
„l) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály, kormányhatározat, az alapító okirat, az irányító szerv
vezetője, az 1. § (2) bekezdése alapján irányítási jogokat gyakoroló Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási
államtitkára vagy az 1. § (3) bekezdésében meghatározott megállapodás, valamint a c) pont szerint megkötött
megállapodás a hatáskörébe utal,”

6. §		
A KEF rendelet 3. § (1) bekezdés a) és d) pontjában és (3) bekezdés nyitó szövegrészében, továbbá 4. §
(1) bekezdésében az „az 1. mellékletben” szövegrész helyébe az „az 1. melléklet II. és III. pontjában” szöveg lép.
7. §		
Hatályát veszti a KEF rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja.
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3. Záró rendelkezések
8. §		
Ez a rendelet a kihirdetést követő nyolcadik napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 385/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelete
az egyes továbbadott támogatások kihelyezésének részletes szabályairól szóló
187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pont a) és b) alpontjában és 15a. pontjában,
valamint a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) és (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §		
Az egyes továbbadott támogatások kihelyezésének részletes szabályairól szóló 187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet] 3. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A támogatás a következő célterületeken igényelhető:)
„e) képzési célú ösztöndíj támogatása (a továbbiakban: 5. célterület).”
2. §		
A 187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„25. § A támogatási jogviszony a teljesítést – ideértve az ellenőrzéstűrési, valamint a dokumentummegőrzési
és a fenntartási kötelezettséget is – megelőzően csak vis maior, a támogatói okirat Kincstár általi visszavonása,
felmondás, a támogatást igénylő támogatási jogviszonytól való elállása, a 41. § (1) bekezdésében meghatározott
esetek alapján, valamint a 3. és 4. célterület tekintetében a vállalkozást alapító vezető tisztségviselő vagy egyéni
vállalkozó által a támogatási időszak alatt igénybe vett csecsemőgondozási díj esetében szűnik meg.”
3. §		
A 187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a támogatást igénylő a kérelmét visszavonta, vagy az e rendeletben meghatározott valamely megszűnési
ok bekövetkezik, a Kincstár – a vis maior, a felmondás, a 41. § (1) bekezdésében meghatározott esetek, valamint a 3.
és 4. célterület tekintetében a vállalkozást alapító vezető tisztségviselő vagy egyéni vállalkozó által a támogatási
időszak alatt igénybe vett csecsemőgondozási díj kivételével – a jogosulatlan igénybevételt megállapítja, egyúttal
a támogatói okiratot visszavonja, és rendelkezik a támogatást igénylő esetleges visszafizetési kötelezettségéről.”
4. §		
A 187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 42. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az első kifizetési igénylést legkésőbb a támogatói okirat közlésének napját követő hatodik hónap utolsó
napjáig lehet benyújtani. Ha a támogatást igénylő az első kifizetési igénylést határidőben nem nyújtja be,
a támogatási jogviszony megszűnik.”
5. §		
A 187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet a következő VI/B. Fejezettel egészül ki:

„VI/B. FEJEZET
AZ 5. CÉLTERÜLET SZERINTI TÁMOGATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG KÜLÖNÖS FELTÉTELEI
27/A. Támogatási kérelem, a támogatás mértéke
54/G. § (1) A támogatási kérelmet az elektronikus benyújtó felület megnyitásától a forrás kimerüléséig vagy
a benyújtás egyéb okból történő felfüggesztéséig lehet benyújtani.
(2) A támogatás mértéke havonta 100 000 forint, ha a képzési órák száma havonta eléri a GINOP-5.3.13-20 azonosító
számú, „Kisgyermeket nevelő szülők képzésének elősegítése, ösztöndíja és elhelyezkedésük támogatása” című
felhívásban meghatározott óraszámot. Az ösztöndíjra való támogatási jogosultság a képzés időtartamára, legfeljebb
12 egymást követő hónapra állapítható meg.
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(3) A GINOP-5.3.13-20 azonosító számú felhívásban meghatározott alacsonyabb intenzitású képzések esetén
a támogatás mértéke havi 40 000 forint, de legfeljebb összesen 200 000 forint.
(4) A rendelkezésre álló keret kimerüléséről a Kincstár a keret kimerülését megelőző 90 nappal közleményt ad ki.

27/B. A támogatás igénybevételének feltételei
54/H. § (1) Támogatói okirat annak a támogatást igénylőnek bocsátható ki,
a) akinek állandó lakóhelye, vagy – amennyiben tartózkodási hellyel rendelkezik – tartózkodási helye
a Közép-magyarországi régión kívüli településen van,
b) aki a támogatási kérelem benyújtásakor a 18. életévét betöltötte,
c) aki a támogatási kérelem benyújtásakor csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban,
gyermekgondozást segítő ellátásban vagy gyermeknevelési támogatásban részesül,
d) akinek az iskolai végzettsége nem haladja meg a középfokú végzettséget, szakképzettséggel nem vagy legfeljebb
középfokú szakiskolai végzettséggel vagy a támogatási kérelem benyújtásának événél legalább 15 évvel korábban
megszerzett szakképesítéssel rendelkezik,
e) aki a támogatási kérelem benyújtásakor nem, vagy legfeljebb 3 hónapja folytat tanulmányokat a támogatási
kérelemben megjelölt képzésen, és a képzés kezdetének időpontja későbbi, mint a GINOP-5.3.13-20 jelű felhívás
megjelenése, és
f ) akinek a támogatási kérelmében megjelölt, engedéllyel rendelkező képző intézmény által nyújtott képzés
fa) általános iskola 5–8. osztályainak elvégzésére irányuló képzés,
fb) középfokú oktatási intézmény 9–12. osztályainak elvégzésére irányuló képzés vagy
fc) iskolarendszerű oktatásban vagy felnőttképzés keretében megvalósuló, a szakmajegyzékben szabályozott
szakmai oktatás vagy képzés.
(2) Ugyanazon gyermekre tekintettel egyidejűleg egy támogatást igénylő részesülhet képzési ösztöndíj
támogatásban.
(3) A támogatást igénylő egy képzésre vonatkozóan jogosult ösztöndíjra.
(4) A támogatást igénylő az ösztöndíjjal támogatott képzés időszaka alatt nem vehet részt
a) a GINOP-5.3.13-20 jelű felhívás szerinti támogatott képzésben,
b) támogatott munkahelyi képzésben.
(5) A támogatást igénylő az ösztöndíjjal támogatott képzés időszaka alatt nem részesülhet
a) bértámogatásban,
b) az 1. és 2. célterület szerinti támogatásban.
(6) A támogatási kérelemhez csatolni kell
a) a csecsemőgondozási díjra vagy a gyermekgondozási díjra való jogosultságot megállapító határozatot, ha
a támogatást igénylő nem részesül gyermekgondozást segítő ellátásban vagy gyermeknevelési támogatásban,
b) a támogatási kérelemben megjelölt köznevelési vagy szakképzési tanulmányok esetén a képzést nyújtó
intézmény által kiállított tanulói jogviszony igazolást,
c) a támogatási kérelemben megjelölt felnőttképzés esetén a felnőttképzési szerződést,
d) a képzést nyújtó intézmény nyilatkozatát, amelyben vállalja, hogy a képzés minden hónapjára havonta jelenléti
igazolást állít ki a képzésen való részvételről, valamint ha a képzés vizsgával zárul, akkor a képzést lezáró vizsgán
való megjelenésről.
(7) A támogatást igénylő a támogatási kérelemben köteles feltüntetni az alábbi adatokat:
a) a képzés neve,
b) a képzés kezdő és záró időpontja,
c) a havi képzési alkalmak, illetve órák száma,
d) a képző intézmény adatai,
e) a támogatás igénylésekor meglévő végzettségével kapcsolatos adatok.
(8) A támogatási jogviszony megszűnik, ha a támogatást igénylő
a) a támogatói okirat közlését követő 6 hónapon belül a képzést nem kezdi meg,
b) a képzés megkezdését követően két egymást követő hónapban kifizetési igénylést nem nyújt be,
c) által két egymást követő hónapra benyújtott kifizetési igénylés elutasításra kerül, vagy
d) állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye a támogatási jogviszony alatt Közép-magyarországi régióban található
településre változik.
(9) Ösztöndíjra való jogosultság legkorábban a támogatási kérelem benyújtásának hónapjára állapítható meg.
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27/C. A kifizetés igénylése az 54/G. § (2) bekezdése szerinti képzések esetén
54/I. § (1) A kifizetési igénylés folyamatosan, havi időszakra vonatkozóan nyújtható be.
(2) Az első kifizetési igénylést legkésőbb a támogatói okirat közlését követő hetedik hónapig kell benyújtani.
(3) A támogatást igénylőnek a kifizetési igénylést az adott hónapra legkésőbb az adott hónapot követő hónap
20. napjáig kell benyújtania.
(4) Kifizetés csak abban az esetben teljesíthető, ha a támogatást igénylő a kifizetési igényléséhez csatolja
az ösztöndíjjal támogatott képzést nyújtó intézmény által az adott hónapra kiállított képzésen való részvételt
igazoló jelenléti igazolást.
(5) A (8) bekezdés alapján visszatartott összeg kifizetése iránti igénylést a záróvizsgán való megjelenésről kiállított
igazolás, vagy a záróvizsga sikeres teljesítését igazoló dokumentum kiállításának napját követő hónap 20. napjáig
kell benyújtani.
(6) Ha a képzés nem záróvizsgával zárul, a támogatást igénylőnek a (8) bekezdés alapján visszatartott összeg iránti
kifizetési igénylést a képzés sikeres elvégzését igazoló dokumentum csatolásával a dokumentum kiállításának
napját követő hónap 20. napjáig kell benyújtania.
(7) Az ösztöndíj, illetve annak a (8) bekezdés szerint visszatartott összege legfeljebb a GINOP-5.3.13-20 azonosító
számú felhívásban meghatározott időpontig folyósítható.
(8) Az ösztöndíj összegéből havonta 40 000 forint visszatartásra kerül. A visszatartott összegből 20 000 forint
a képzést lezáró vizsgán való megjelenést igazoló, a képzést nyújtó intézmény által kiállított igazolás alapján kerül
egy összegben kifizetésre. A visszatartott összegből fennmaradó további 20 000 forint a képzés sikeres, hivatalos
dokumentummal igazolt elvégzése esetén a benyújtott kifizetési igénylés alapján egy összegben kerül folyósításra.
(9) Ha a képzés nem záróvizsgával zárul, a képzés sikeres elvégzésének igazolásával, a (8) bekezdés alapján
havonként visszatartott 40 000 forint a benyújtott kifizetési igénylés alapján egy összegben kerül folyósításra.

27/D. A kifizetés igénylése az 54/G. § (3) bekezdése szerinti képzések esetén
54/J. § (1) Az ösztöndíj egyösszegű kifizetése iránti igénylést legkésőbb a képzés sikeres elvégzését követő hónap
20. napjáig lehet benyújtani.
(2) A támogatást igénylő az adott havi képzésen való részvételét a tárgyhónapot követően a Kincstár felé igazolja.
A benyújtott igazolás alapján ösztöndíj-folyósítás nem történik.
(3) Az ösztöndíj összege a vizsgával záruló képzés sikeres, hivatalos dokumentummal igazolt elvégzése esetén
a benyújtott kifizetési igénylés alapján egy összegben kerül folyósításra.
(4) Ha a képzés nem vizsgával zárul, a képzés sikeres elvégzésének igazolásával az ösztöndíj a benyújtott kifizetési
igénylés alapján egy összegben kerül folyósításra.
(5) Az egyösszegű ösztöndíj legfeljebb a GINOP-5.3.13-20 azonosító számú felhívásban meghatározott időpontig
folyósítható.”
6. §		
A 187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet a következő 28/A. alcímmel egészül ki:

„28/A. Átmeneti rendelkezések
55/A. § E rendeletnek az egyes továbbadott támogatások kihelyezésének részletes szabályairól szóló 187/2019.
(VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 385/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.)
megállapított 1. § b) pontját, 25. §-át, 27. § (1) bekezdését, 50. § (2) bekezdés a)–c) pontját a Módr. hatálybalépését
megelőzően keletkezett, de a Módr. hatálybalépésekor még fennálló támogatási jogviszonyokra is alkalmazni kell.”
7. §		
A 187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet
1.
1. § b) pontjában a „munkahelyi bölcsőde” szövegrész helyébe a „munkahelyi bölcsőde, nem önkormányzati
fenntartású bölcsőde vagy nem önkormányzati fenntartású mini bölcsőde” szöveg,
2.
3. § (2) bekezdés d) pontjában a „célterület).” szövegrész helyébe a „célterület) és” szöveg,
3.
3. § (4) bekezdésében az „1–4.” szövegrész helyébe az „1–5.” szöveg,
4.
7. § (2) bekezdésében és 10. § (3) bekezdés b) pontjában az „1. és 2.” szövegrész helyébe az „1., a 2. és az 5.”
szöveg,
5.
15. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében és 30. § (1) bekezdésében az „1. és a 2.” szövegrész helyébe az „1., a 2.
és az 5.” szöveg,

5750

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 185. szám

6.
7.

27. § (3) és (4) bekezdésében az „1–2.” szövegrész helyébe az „1., a 2. és az 5.” szöveg,
50. § (2) bekezdés a), b) és c) pontjában a „terhelő szociális” szövegrész helyébe a „terhelő járulékok és
szociális” szöveg

lép.
8. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
9. §		
E rendelet 2–3. §-a és 7. § 7. pontja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 386/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelete
a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) 8. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Ávr. 81. §-ában meghatározottakon kívül e rendelet alapján nem nyújtható támogatás)
„l) turisztikai tevékenységre irányuló beruházáshoz, a 9. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott szállodaépítési
beruházások kivételével;”
2. §		
A Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
[A 2. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott támogatás a következő célokra vehető igénybe:]
„g) olyan szállodaépítés, melynek az elszámolható költsége eléri a 30 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
az újonnan létesített munkahelyek száma pedig eléri a 150-et, feltéve, hogy a beruházás
ga) olyan induló beruházásnak minősül, amelyet az Atr. 25. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti régióban kis- és
középvállalkozás vagy nagyvállalkozás vagy az Atr. 25. § (1) bekezdés d) pontja szerinti településen kis- és
középvállalkozás valósít meg, vagy
gb) olyan új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházásnak minősül, amelyet az Atr. 25. §
(1) bekezdés d) pontja szerinti településen nagyvállalkozás valósít meg.”
3. §

(1) A Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Annak kiszámításakor, hogy a beruházás elszámolható költsége eléri-e)
„a) a 9. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti esetben a folyó áron legalább 5 millió eurónak, illetve a 9. §
(1) bekezdés a) pont ab) alpontja, valamint b) és c) pontja szerinti esetben a 10 millió eurónak, illetve a 9. §
(1) bekezdés g) pontja szerinti esetben a folyó áron legalább 30 millió eurónak megfelelő forintösszeget, nem
vehető figyelembe az összeszámítás alá eső egyéb beruházás vagy beruházások elszámolható költsége,”
(2) A Korm. rendelet 13. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A 9. § (1) bekezdés g) pontja szerinti beruházásokhoz nyújtott támogatások összértéke nem haladhatja meg
a 15 milliárd forintot.”

4. §

(1) A Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 2. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt támogatás feltétele, hogy]
„f ) a beruházó a kötelező üzemeltetési időszak minden évében fenntartsa
fa) a megtartott munkahelyek számát, vagy
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fb) ha a beruházás regionális szolgáltató központ létrehozatalára vagy bővítésére irányul, akkor a megtartott
munkahelyeken felül az újonnan létesített munkahelyek számát, amely el kell, hogy érje az 50-et, vagy
fc) ha a beruházás a 9. § (1) bekezdés g) pontja szerinti szállodaépítésre irányul, akkor a megtartott munkahelyeken
felül az újonnan létesített munkahelyek számát, amely el kell, hogy érje a 150-et.”
(2) A Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
[A 2. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt támogatás feltétele, hogy]
„g) a 9. § (1) bekezdés g) pontja szerinti beruházás esetében az e bekezdés b) és c) pontját nem kell alkalmazni.”
5. §		
A Korm. rendelet 18. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 9. § (1) bekezdés a)–c) és g) pontjában meghatározott támogatási célok alá tartozó beruházás esetében
kizárólag az Sztv. 47–51. §-ában meghatározott, a 17. § (2) bekezdés a) pontja szerinti költségek számolhatók el
a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel.”
6. §		
A Korm. rendelet 19. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A 9. § (1) bekezdés a)–c) és g) pontja alapján megvalósítandó induló beruházás esetében használt eszköz
csak abban az esetben számolható el, amennyiben a használt eszköz egy bezárásra került létesítmény eszköze, és
az eladója a beruházótól független harmadik fél.”
7. §		
A Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 9. § (1) bekezdés d)–f ) pontjában meghatározott támogatási célok alá tartozó beruházás esetében ha
az elszámolható költségek személyi jellegűek, azt közvetlenül a beruházással létrehozott munkahelyek tekintetében
az új munkavállalók első munkanapjától számított legfeljebb 24 havi személyi jellegű ráfordítás teszi ki, amennyiben
az a foglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi létszámának tényleges növekedéséhez vezet, azzal, hogy
a munkahelyeket a beruházás megkezdésétől számított 3 éven belül kell létrehozni.”
8. §		
A Korm. rendelet 21. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A 9. § (1) bekezdés g) pontja szerinti szállodaépítésre irányuló támogatási igény benyújtására
2020. december 31-ig kerülhet sor.”
9. §		
A Korm. rendelet 26. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A támogató eláll a támogatási szerződéstől, ha)
„e) a beruházó a támogatási szerződésben számszerűen rögzített, a 14. § (1) bekezdés f ) vagy g) pontjában
meghatározott, a megtartott munkahelyek számára vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti, vagy a regionális
szolgáltató központok és a szállodaépítésre irányuló beruházások esetében a megtartott munkahelyek számán
felül vállalt újonnan létesített munkahelyek számára vonatkozó kötelezettségét kevesebb mint hetvenöt százalékos
mértékben teljesíti a kötelező üzemeltetési időszak bármely évében;”
10. §		
A Korm. rendelet a következő 29/H. §-sal egészül ki:
„29/H. § (1) E rendeletnek a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 386/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr6.) megállapított
rendelkezéseit – a (2) bekezdés kivételével – a Módr6. hatálybalépését követően benyújtott támogatási kérelemmel
indult eljárásokban kell alkalmazni.
(2) A Módr6. 5. és 7. §-ában megállapított rendelkezéseket a Módr6. hatálybalépésekor folyamatban lévő olyan
ügyekben is alkalmazni kell, ahol támogatás odaítélésére a Módr6. hatálybalépéséig nem került sor.”
11. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 387/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelete
a magyarországi székhelyű gazdasági társaságok gazdasági célú védelméhez szükséges tevékenységi körök
meghatározásáról szóló 289/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi
LVIII. törvény 292. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A magyarországi székhelyű gazdasági társaságok gazdasági célú védelméhez szükséges tevékenységi körök
meghatározásáról szóló 289/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint
módosul.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 387/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelethez
1. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

9

(A

B

C

Szektor

TEÁOR kód

Ágazat)

Élelmiszerágazat és mezőgazdaság

10

Élelmiszergyártás

11

Italgyártás

12

Dohánytermék gyártása

1

Növénytermesztés, állattenyésztés,
vadgazdálkodás és kapcsolódó
szolgáltatások

2

Erdőgazdálkodás

3

Halászat, halgazdálkodás

6820

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan
bérbeadása, üzemeltetése – kizárólag
abban az esetben, ha a mező- és
erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló
2013. évi CXXII. törvény 5. § 17. pontja
szerinti mező-, erdőgazdasági hasznosítású
föld vonatkozásában is végzi

2. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 17. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

17

(A

B

C

Szektor

TEÁOR kód

Ágazat)

Építőalapanyag-ipar

23

Nemesfém ásványi termék gyártása
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3. Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 22. sorral egészül ki:

22

(A

B

C

Szektor

TEÁOR kód

Ágazat)

Kritikus jelentőségű nyersanyag

5

Szénbányászat

6

Kőolaj-, földgázkitermelés

7

Fémtartalmú érc bányászata

8

Egyéb bányászat

9

Bányászati szolgáltatás

A Kormány 388/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelete
az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5., 6. és 27. pontjában,
a 3. § és az 1. melléklet tekintetében 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, valamint a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 4. § b) és c) pontja tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés f ) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §		
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló
141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 6/J. és 6/K. §-sal egészül ki:
„6/J. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 48. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat
B:48 mezőjében megjelölt ingatlanra a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés
állapítja meg, azzal, hogy ha a hatályos településrendezési eszköz vagy az OTÉK a beépítés és az egyedi építési
követelmények (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető
előírást tartalmaznak, akkor a településrendezési eszköz vagy az OTÉK ezen rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:48 mezőjében megjelölt ingatlanra meghatározott sajátos beépítési
szabályok:
1. a telken – telekosztás esetén az abból létre jövő valamennyi telken együttesen – az OTÉK 4. számú melléklete
szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 30%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal,
hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható;
2. a telken – telekosztás esetén az abból létre jövő valamennyi telken együttesen – az OTÉK 7. számú melléklete
szerint meghatározott számú kerékpár legalább 50%-ának elhelyezését kell biztosítani;
3. autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani;
4. a kialakítható telek legkisebb területe 1500 m2;
5. telkenként egy főépület helyezhető el;
6. az épületek a felszín alatt és a földszinten összenyithatók;
7. a telken az általános szintterület megengedett legnagyobb értéke 5 m2/m2, közhasználat céljára területet nem
kell átadni, azonban a 3000 m2-t meghaladó területű telken elhelyezésre kerülő épületet úgy kell kialakítani, hogy
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annak földszintjén a tömbön való közforgalmú gyalogos átközlekedés legalább 8 méter széles passzázson keresztül
biztosított legyen;
8. a telken az építhető parkolási szintterület megengedett legnagyobb értéke 3 m2/m2;
9. kereskedelmi és vendéglátás célú rendeltetési egység a földszinten korlátozás nélkül elhelyezhető;
10. a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke a terepszint alatt, a földszinten, az I. emeleten és
a II. emeleten 100%, a II. emelet felett 85%;
11. a földszinten iroda, kereskedelem, szolgáltató, vendéglátás, szálláshely, alapfunkció, közfunkció, intézményi,
parkolóház, teremgarázs funkciók alakíthatók ki;
12. a földszinten és az I. emeleten kialakított zöldtetőt nem szükséges közforgalom céljára megnyitni;
13. a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 10%;
14. a telken a meglévő épületek és építmények részleges vagy teljes bontását követően új épület – e bekezdés
rendelkezéseire figyelemmel – szabadon elhelyezhető;
15. az épület homlokzata legfeljebb 5 méter mélységben hátraléphet;
16. a közterület fölé nyúló épületkiugrás legfeljebb 1 méter, az előtető legfeljebb 2,5 méter kinyúlású lehet;
17. az utcai párkánymagasság a járdavonaltól legfeljebb 21 méter lehet, és minden helyen a vizsgált ponton
értelmezett járdavonal magassági pozíciójától számítandó;
18. az udvari párkánymagasság a járdavonaltól legfeljebb 28,5 méter lehet;
19. legfeljebb kétszintes tetőtéri beépítés kialakítható.
6/K. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 49. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat
B:49 mezőjében megjelölt telkekre és az azokból telekalakítással kialakításra kerülő telkekre a beépítés szabályait
és az egyedi építési követelményeket a (2)–(9) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy ha a hatályos településrendezési
eszköz vagy az OTÉK a beépítés és az egyedi építési követelmények (2)–(9) bekezdésben meghatározott sajátos
szabályaival ellentétes, vagy azokat korlátozza, illetve azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor
a településrendezési eszköz vagy az OTÉK ezen rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
(2) A Balatonvilágos belterület 292, 295/5, 297, 301/1, 302 és 303/2 helyrajzi számú telkekre meghatározott sajátos
beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:
1. a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 80%,
2. az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 18,0 méter, a 295/5 helyrajzi számú telek tekintetében
az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 15,0 méter,
3. a kialakítható telek legkisebb területe 800 m2,
4. a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,
5. a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 85%,
6. a szintterületi mutató nem korlátozott,
7. a telkeken vegyes, lakó, strand, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely, kikötő és üdülő rendeltetésű
épületek, illetve ezek kiszolgáló építményei elhelyezhetőek,
8. a hatályos településrendezési eszköz szerinti szabályozási vonalat nem kell alkalmazni,
9. a parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához
előírt, az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 30%-ának,
strand esetén 50%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények
érvényesítése esetében is alkalmazható, mélygarázst, valamint autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani,
10. az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,
11. a telkek beépítési módja szabadon álló,
12. a telken elhelyezhető épületek és rendeltetési egységek száma nem korlátozott,
13. bármely épület által elfoglalt beépített alapterület meghaladhatja az övezetben kialakítható, legkisebb
telekméret és a megengedett legnagyobb beépítési százalék szorzatának kétszeresét,
14. a közlekedési létesítmények és műtárgyak korlátozás nélkül elhelyezhetők,
15. a meglévő épületek bővítése nem korlátozott,
16. magánút korlátozás nélkül létesíthető.
(3) A Balatonvilágos belterület 294 helyrajzi számú telekre vonatkozó sajátos beépítési szabályok:
a) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 30%,
b) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 12,5 méter,
c) a kialakítható telek legkisebb területe 800 m2,
d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 40%,
e) a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 40%,
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f ) a szintterületi mutató nem korlátozott,
g) bármely épület által elfoglalt beépített alapterület meghaladhatja az övezetben kialakítható legkisebb telekméret
és a megengedett legnagyobb beépítési százalék szorzatának kétszeresét,
h) a hatályos településrendezési eszköz szerinti szabályozási vonalat nem kell alkalmazni,
i) a telken elhelyezhető épületek és rendeltetési egységek száma nem korlátozott,
j) a telken vegyes, üdülő rendeltetésű épületek, illetve ezek kiszolgáló építményei elhelyezhetőek,
k) az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,
l) a parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához
előírt, az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 30%-ának,
strand esetén 50%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények
érvényesítése esetében is alkalmazható, mélygarázst, valamint autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani,
m) a közlekedési létesítmények és műtárgyak korlátozás nélkül elhelyezhetők,
n) a telken, illetve az abból telekalakítással létrejövő telkeken parti sétány, közhasználat céljára szolgáló terület,
közhasználat elől el nem zárható terület nem alakítható ki, illetve nem állhat fenn.
(4) A Balatonvilágos belterület 295/7 és 295/8 helyrajzi számú telkekre vonatkozó sajátos beépítési szabályok:
a) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 25%,
b) a kialakítható telek legkisebb területe 300 m2,
c) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 0%,
d) a szintterületi mutató nem korlátozott,
e) az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,
f ) a hatályos településrendezési eszköz szerinti szabályozási vonalat nem kell alkalmazni,
g) a telken kikötő, raktározási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, illetve ezek kiszolgáló építményei
elhelyezhetőek,
h) a 295/8 helyrajzi számú telek déli oldalán közhasználat elől el nem zárható terület nem állhat fenn, az északi
oldalán a közhasználat elől el nem zárható területet fenn kell tartani,
i) a 295/7 helyrajzi számú telek közterületi jellegét nem kell fenntartani,
j) a telken elhelyezhető épületek és rendeltetési egységek száma nem korlátozott.
(5) A Balatonvilágos belterület 295/6, 295/11 és 295/13 helyrajzi számú telkekre vonatkozó sajátos beépítési
szabályok:
a) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 5%,
b) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 12,5 méter,
c) a kialakítható telek legkisebb területe 800 m2,
d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 70%,
e) a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 45%,
f ) a szintterületi mutató nem korlátozott,
g) a telken kikötő, kikötőüzemeltetési és vendéglátás rendeltetésű épületek elhelyezhetőek,
h) a hatályos településrendezési eszköz szerinti szabályozási vonalat nem kell alkalmazni,
i) az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,
j) a parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához
előírt, az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 30%-ának,
strand esetén 50%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények
érvényesítése esetében is alkalmazható, mélygarázst, valamint autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani,
k) a közlekedési létesítmények és műtárgyak korlátozás nélkül elhelyezhetők,
l) a Balatonvilágos belterület 295/6 helyrajzi számú telken a 295/5 helyrajzi számú telek vízpart felé néző telekhatára
mentén a 294 helyrajzi számú telekhatártól mért 70 méter hosszon parti sétány, közhasználat céljára szolgáló
strandolásra alkalmas partszakasz, közhasználat céljára szolgáló strand és különleges strandterület nem alakítható
ki, illetve nem állhat fenn,
m) a telken elhelyezhető épületek és rendeltetési egységek száma nem korlátozott.
(6) A Balatonvilágos belterület 295/14 és a 295/16 helyrajzi számú telkekre vonatkozó sajátos beépítési szabályok:
a) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 30%,
b) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 18 méter,
c) a kialakítható telek legkisebb területe 1000 m2,
d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 50%,
e) a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 40%,
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f ) a szintterületi mutató nem korlátozott,
g) a telken elhelyezhető épületek és rendeltetési egységek száma nem korlátozott,
h) a hatályos településrendezési eszköz szerinti szabályozási vonalat nem kell alkalmazni,
i) a telken vendéglátás, vegyes, üdülő és szálláshely rendeltetésű épületek és ezeket kiszolgáló építmények
elhelyezhetőek,
j) az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,
k) a parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához
előírt, az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 30%-ának,
strand esetén 50%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények
érvényesítése esetében is alkalmazható, mélygarázst, valamint autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani,
l) a közlekedési létesítmények és műtárgyak korlátozás nélkül elhelyezhetők,
m) a 295/14 és a 295/16 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 75. §-ának
ma) (4) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 30%,
mb) (5) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 50%,
mc) (6) bekezdés a) pontját azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az érintett területen vendéglátás, vegyes, üdülő
és szálláshely rendeltetésű épületek és ezeket kiszolgáló építmények is elhelyezhetők.
(7) A Balatonvilágos belterület 1392 helyrajzi számú telekre meghatározott sajátos beépítési szabályok:
a) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 30%,
b) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 16,5 méter,
c) a kialakítható telek legkisebb területe 1000 m2,
d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 40%,
e) a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 50%,
f ) a szintterületi mutató nem korlátozott,
g) bármely épület által elfoglalt beépített alapterület meghaladhatja az övezetben kialakítható legkisebb telekméret
és a megengedett legnagyobb beépítési százalék szorzatának kétszeresét,
h) a telken vegyes, lakó, üdülő, strand, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely rendeltetésű épületek és
ezek kiszolgáló építményei elhelyezhetőek,
i) a parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához
előírt, az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 30%-ának
elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is
alkalmazható, mélygarázst, valamint autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani,
j) a telkek beépítési módja szabadon álló,
k) parti sétány, közhasználat céljára szolgáló strandolásra alkalmas partszakasz, közhasználat céljára szolgáló strand
és különleges strandterület nem alakítható ki, illetve nem állhat fenn,
l) az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,
m) a telken elhelyezhető épületek és rendeltetési egységek száma nem korlátozott,
n) a közlekedési létesítmények és műtárgyak korlátozás nélkül elhelyezhetők,
o) a hatályos településrendezési eszköz szerinti szabályozási vonalat nem kell alkalmazni.
(8) A Balatonvilágos belterület 1412 helyrajzi számú telekre meghatározott sajátos beépítési szabályok:
a) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 30%,
b) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 9,0 méter,
c) a kialakítható telek legkisebb területe 1500 m2,
d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 40%,
e) a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 50%,
f ) a szintterületi mutató nem korlátozott,
g) a telken vegyes, lakó és üdülő rendeltetésű épületek és ezek kiszolgáló építményei elhelyezhetőek,
h) a parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához
előírt, az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 30%-ának
elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is
alkalmazható, mélygarázst, valamint autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani,
i) a telkek beépítési módja szabadon álló,
j) az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,

5757

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 185. szám

k) parkoló funkciójú telekként kialakítható telek legkisebb területe 600 m2, legnagyobb területe 2000 m2, valamint
legkisebb szélessége, változó szélesség esetében átlagos szélessége 15 méter,
l) a hatályos településrendezési eszköz szerinti szabályozási vonalat nem kell alkalmazni,
m) magánút korlátozás nélkül létesíthető.
(9) A 2. mellékletben foglalt táblázat 49. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat
B:49 mezőjében megjelölt telkek és az azokból telekalakítással kialakításra kerülő telkek közterületként, illetve
közútként nem alakíthatók ki.”
2. §		
Az R. a következő 43. §-sal egészül ki:
„43. § E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 388/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelettel
(a továbbiakban: Módr35.) módosított 3. § (3) bekezdését, 4. § (1) és (2) bekezdését, a megállapított 6/J. §-át,
6/K. §-át és a 2. mellékletben foglalt táblázat 48. és 49. sorát a Módr35. hatálybalépésekor folyamatban lévő
közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”
3. §		
Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
4. §		
Az R.
a)
3. § (3) bekezdésben a „41. és 42. sora” szövegrész helyébe a „41., 42., 48. és 49. sora” szöveg,
b)
4. § (1) bekezdésben a „33. és 37. sora” szövegrész helyébe a „33., 37., 48. és 49. sora” szöveg,
c)
4. § (2) bekezdésben a „33. és 37. sora” szövegrész helyébe a „33., 37., 48. és 49. sora” szöveg
lép.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 388/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelethez
Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 48. és 49. sorral egészül ki:
(A
1

A beruházás megnevezése

B
A beruházás megvalósításának helyszíne

C
Koordinációra kijelölt
kormánymegbízott)

Komplex ingatlanfejlesztésre, illetve
az ahhoz kapcsolódó építmények,
48. infrastrukturális fejlesztések
megvalósítására irányuló beruházás
a Budapest II. kerületben

Budapest II. kerület közigazgatási területén
elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerint
Budapest II. kerület belterület 13507/3 helyrajzi
számon nyilvántartott ingatlan

Budapest Főváros
Kormányhivatalát vezető
kormánymegbízott

Szállodafejlesztésre, valamint ahhoz
kapcsolódó építmények, infrastrukturális
49. fejlesztések és kapcsolódó
ingatlanfejlesztés megvalósítására
irányuló beruházás

Balatonvilágos közigazgatási területén
elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerint
Balatonvilágos belterület 291, 292, 293, 294, 295/5,
295/6, 295/7, 295/8, 295/9, 295/10, 295/11, 295/12,
295/13, 295/14, 295/15, 295/16, 295/17, 296, 297,
298, 301/1, 302, 303/2, 1392 és 1412 helyrajzi
számú ingatlanok

Somogy Megyei
Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott
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A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 9/2020. (VIII. 7.) NVTNM rendelete
az MPF Felügyeleti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése
érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető
tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló
1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 144. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és
kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Mager Andrea s. k.,

		
		

nemzeti vagyon kezeléséért felelős
tárca nélküli miniszter

1. melléklet a 9/2020. (VIII. 7.) NVTNM rendelethez
A Rendelet 3. melléklete a következő III. ponttal egészül ki:
„III. Tulajdonosi joggyakorló: a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A

1.

B

Állami tulajdonban álló gazdasági társaság neve

Cégjegyzékszám

MPF Felügyeleti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

01-09-350667

C
Tulajdonosi joggyakorlás
időtartamának vége

2022. december 31.
”

Az agrárminiszter 40/2020. (VIII. 7.) AM rendelete
a Jáki kardvirágos erdő természetvédelmi terület létesítéséről
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 3. és 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 10. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §

(1) Védetté nyilvánítom Jáki kardvirágos erdő természetvédelmi terület elnevezéssel az 1. mellékletben meghatározott,
összesen 69,56 hektár kiterjedésű területet.
(2) A védetté nyilvánítás célja a területen található kékperjés-cseres-tölgyes erdő élővilágának (különös tekintettel
a réti kardvirág [Gladiolus imbricatus] és a sápadt szemeslepke [Lopinga achine] állományaira), valamint − egykori
legelőerdők tájtörténeti jelentőségű emlékeként − tájképi értékének megőrzése, fenntartása.
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2. §

(1) A Jáki kardvirágos erdő természetvédelmi terület „A” kezelési egységének lehatárolását a 2. melléklet tartalmazza.
(2) A Jáki kardvirágos erdő természetvédelmi terület „B” kezelési egységének lehatárolását a 3. melléklet tartalmazza.
(3) A Jáki kardvirágos erdő természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervét a 4. melléklet tartalmazza.

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

Dr. Nagy István s. k.,

		

agrárminiszter

1. melléklet a 40/2020. (VIII. 7.) AM rendelethez
A Jáki kardvirágos erdő természetvédelmi terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
A

B

1.

Település

Fekvés

2.

Ják

külterület

C
Területi lehatárolás
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számok alapján

0369, 0373/1, 0373/6

2. melléklet a 40/2020. (VIII. 7.) AM rendelethez
A Jáki kardvirágos erdő természetvédelmi terület „A” kezelési egységének ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számai
A
1.

2.

Település

Ják

B
Fekvés

külterület

C
Területi lehatárolás ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számok /
Egységes Országos Vetületi Rendszer (EOV) koordináták alapján

0369 hrsz.-ból az
Y
X
459287,29
200879,29
459654,41
200503,80
EOV koordináták által kijelölt vonaltól DNy-ra
eső rész,
0373/1, 0373/6

3. melléklet a 40/2020. (VIII. 7.) AM rendelethez
A Jáki kardvirágos erdő természetvédelmi terület „B” kezelési egységének ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számai

1.

2.

A

B

Település

Fekvés

Ják

külterület

C
Területi lehatárolás ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számok /
Egységes Országos Vetületi Rendszer (EOV) koordináták alapján

0369 hrsz.-ból az
Y
X
459287,29
200879,29
459654,41
200503,80
EOV koordináták által kijelölt vonaltól ÉK-re eső
rész
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4. melléklet a 40/2020. (VIII. 7.) AM rendelethez
A Jáki kardvirágos erdő természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési terve
1. Természetvédelmi célkitűzések
1.1. A florisztikai, társulástani és természetvédelmi szempontból országos szinten jelentős értéket képviselő
kékperjés-cseres-tölgyes állomány jellegének, természetességi állapotának hosszú távú fenntartása és
fejlesztése.
1.2. A területen előforduló védett fajok populációjának – kiemelten a réti kardvirág (Gladiolus imbricatus)
országos jelentőségű állományának – megőrzése, gyarapodásuk elősegítése.
1.3. A tájképi és kultúrtörténeti értéket képviselő legelőerdőkép megőrzése.
2. Természetvédelmi stratégiák
2.1. A tölgyes állományokban az 1. pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzések elérését elősegítő
fafajösszetétel, faállományszerkezet és koreloszlás fenntartását, javítását elősegítő erdőgazdálkodási
tevékenység.
2.2. A tölgyes állományokban a folyamatos erdőborítás biztosítása.
2.3. Az unikális lágyszárú szint számára szükséges fényviszonyok és vízháztartás biztosítása a tölgyes
állományokban.
2.4. A talajfelszín és a természeti értékek kíméletével folytatott erdő- és vadgazdálkodás.
2.5. A terület jellemző élőhelyei özöngyomok okozta állapotromlásának mérséklése, megakadályozása.
2.6. A jellegtelen faállományok területén természetközeli állapotú erdei életközösség kialakulásának elősegítése,
ezáltal a kékperjés-cseres-tölgyes állományok stabilitásának növelése.
2.7. Az 1. pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzések megvalósítását elősegítő, hatékony
természetvédelmi kezelést, a degradálódott élőhelyek rehabilitációját támogató kutatások, valamint
a beavatkozások hatásainak rendszeres nyomon követése és dokumentálása.
3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3.1.1.
Élőhelyek kezelése, fenntartása
3.1.1.1.
A terület vízháztartásának, természetes lefolyásviszonyainak megváltoztatása,
a meglévő vízelvezető árkok felújítása, kotrása tilos. Szükség szerint azok elgátolásáról
– a gazdálkodóval egyeztetett módon – a terület természetvédelmi kezeléséért felelős
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság) gondoskodik.
3.1.2.
Fajok védelme
3.1.2.1.
Amennyiben a 3.1.5. alpontnak megfelelően elvégzett felmérések eredménye alapján
a konkurenciaviszonyok a lágyszárú szintet és az ott előforduló védett természeti
értékek állományait jelentős mértékben veszélyeztetik, azt aktív beavatkozás útján
szabályozni kell arra figyelemmel, hogy az alkalmazott kezelési mód az újulatot és
a faállományt jelentős mértékben nem károsíthatja. E munkálatokat az igazgatóság
végzi a gazdálkodóval egyeztetett módon, az újulat és a faállomány kiemelt védelmére
figyelemmel.
3.1.3.
Látogatás
3.1.3.1.
A területen gépjárművel csak
3.1.3.1.1. természetvédelmi kezelés,
3.1.3.1.2. jogszerűen folytatott erdő- és vadgazdálkodási tevékenység,
3.1.3.1.3. a területen elvégzendő hatósági feladatok ellátása,
3.1.3.1.4. veszély- vagy kárelhárítás,
3.1.3.1.5. hulladékgyűjtés és -szállítás
megvalósítása érdekében szabad közlekedni.
3.1.4.
Természetvédelmi infrastruktúra
3.1.4.1.
Tájékoztató táblák és egyéb, a természetvédelmi bemutatást, ismeretterjesztést szolgáló
létesítmények, sétautak kialakítása, fenntartása nem okozhatja a terület természeti
értékeinek állapotromlását, és megfelelő méretezéssel, elhelyezéssel, anyag- és
színhasználattal kell tájba illeszteni azokat.
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A terület hatósági tájékoztató táblával történő megjelölését a tábláknak a terület határa
és a területre bevezető utak találkozásánál történő kihelyezésével végzi el az igazgatóság.
3.1.5.
Kutatás, vizsgálatok
3.1.5.1.
Az igazgatóság az 1. pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzések elérése
érdekében gondoskodik a természetvédelmi kezelés szempontjából kulcsfontosságú
fajok állományának évenkénti felméréséről.
3.1.5.2.
A lágyszárú szint számára kedvező konkurenciaviszonyok értékelését az igazgatóság
legalább 5 évente elvégzi.
3.1.6.
Terület- és földhasználat
3.1.6.1.
A területen épület nem létesíthető.
3.1.6.2.
A vadászható vadfajok által a terület természeti értékeiben okozott károkozást elsősorban
vadászattal kell megelőzni vagy a lehető legkisebb mértékűre csökkenteni.
3.1.6.3.
A területen folyó vadgazdálkodás során a nagyvadállomány-szabályozás alapvető
szempontjaként kell érvényesíteni, hogy a faállomány a társulásra jellemző
elegyarányban legyen képes megújulni, és a védett növényfajok állományai ne
károsodjanak jelentős mértékben. Amennyiben ez a cél állományszabályozás útján nem
érhető el, úgy a nagyvad kártételét a vadgazdálkodó egyéb (pl. a 3.1.6.5. alpont szerinti)
vadkárelhárító intézkedések alkalmazásával köteles megelőzni.
3.1.6.4.
A területen vadászati és vadgazdálkodási létesítmények csak a védett fajok élőhelyeit
figyelembe véve, azok kíméletével, az igazgatósággal előzetesen egyeztetett helyszínen
alakíthatók ki.
3.1.6.5.
Amennyiben az újulat megóvása és a védett fajok vad általi károsításának megelőzése
– a feltétlenül indokolt mértékben létesített – kerítéssel történik, a veszélyeztető tényező
relevanciájának megszűntét követően a kerítést az azt létesítő gazdálkodónak fel kell
számolnia. A kerítés létesítését, felszámolását (beleértve a megközelítés, szállítás céljából
történő közlekedést) a védett növényfajok állományaira figyelemmel, azok károsítása
nélkül kell végezni.
3.1.6.6.
A területen burkolt utak nem létesíthetők.
3.1.6.7.
Technikai sportok nem végezhetők a területen.
3.1.6.8.
A terület feletti légtérben tilos a légi úton történő vegyszerkijuttatás.
3.1.6.9.
Infrastruktúra-hálózatok, közművek (elektromos távvezetékek és állomások, kőolaj-,
földgáz- és kőolajtermék-távvezetékek) létesítése tilos.
Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és
tilalmak
3.2.1.
Erdők kezelése
3.2.1.1.
Az 1. és 2. pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzésekkel és stratégiákkal
összhangban az „A” kezelési egységbe sorolt, kedvező természetességi állapotú tölgyes
állományokban kizárólag az e rendelet hatálybalépésekor meglévő erdőborításból
és erdőszerkezetből fakadó ökológiai előnyök és tájképi adottságok hosszú távú
érvényesülését biztosító erdőgazdálkodás folytatható. A faállományban változatos
korszerkezetet kell kialakítani, fenntartani. A főfafaj, a kocsányos tölgy (Quercus robur)
mellett egyéb fafajok fajonkénti elegyaránya nem haladhatja meg az 50%-ot.
3.2.1.2.
Az „A” kezelési egységben
3.2.1.2.1. a fahasználatok során legfeljebb 6 darab/hektár sűrűségben kijelölt álló holt
faegyedet meg kell hagyni,
3.2.1.2.2. fekvő holtfa eltávolítása csak a védett természeti értékek károsodásának
megelőzése céljából vagy havária esetén, az erdő felújulásához feltétlenül
szükséges mértékben végezhető.
3.2.1.3.
A „B” kezelési egységbe sorolt állományokban a felújítást követően, a nevelővágásoktól
kezdve kell az „A” kezelési egységbe sorolt állományokra vonatkozó kezelési előírásokat
alkalmazni.
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3.2.1.4.
3.2.1.5.

3.2.1.6.

3.2.1.7.
3.2.1.8.
3.2.1.9.
3.2.1.10.
3.2.1.11.
3.2.1.12.
3.2.1.13.
3.2.1.14.
3.2.1.15.

3.2.1.16.

A fakitermeléseket a védett növényfajok állományaira figyelemmel, az igényeiknek
megfelelő fényviszonyokat biztosítva kell végezni.
A fahasználatok során a kocsánytalan tölgy (Quercus petraea), bibircses nyír (Betula
pendula), vadkörte (Pyrus pyraster), mezei szil (Ulmus minor) egyedei legalább
a fajonként 5% elegyarány eléréséig kímélendők. Alászorult egyedeik – amennyiben
ez nem ellentétes védett növényfajok megőrzésével – fejlődésükben megsegítendők.
A cserjeszint fahasználattal összefüggő gyérítése csak a lehetséges fakitermelési
technológia alkalmazásához feltétlenül szükséges mértékben, a védett növények
előfordulását és élőhelyi igényeit figyelembe véve történhet.
Az eredeti talajállapot fenntartása érdekében a teljes talaj-előkészítés tilos.
A területen bárminemű égetés tilos.
A fakitermeléseket követően visszamaradó gallyakat és ágfát oly módon kell elhelyezni,
hogy azok ne károsítsák a védett növényfajok állományait.
Fakitermelés augusztus 15. és március 15. között végezhető.
Feltáró utak, rakodók, közelítő nyomok csak a védett fajok állományait figyelembe véve,
azok károsítása nélkül alakíthatók ki.
Fakitermelés, közelítés csak száraz vagy fagyott talajon, a védett növények állományaira
figyelemmel, azok károsítása nélkül végezhető.
Az erdőfelújításban, pótlásban, állománykiegészítésben kizárólag tájhonos fafaj
alkalmazható.
Az idegenhonos, intenzíven terjedő fafajok terjedését meg kell akadályozni.
Vegyszeres kezelés csak intenzíven terjedő fafajok esetében alkalmazható a következők
szerint:
3.2.1.15.1. vegyszer kijuttatása kéregre kenéssel, tuskóecseteléssel, fainjektálással,
permetezéssel (utóbbi esetben a 3.1.6.8. alpontra figyelemmel) történhet,
3.2.1.15.2. 8 cm-es törzsátmérőt meghaladó faegyedek esetében injektálás vagy
a vágásfelület azonnali kenése,
3.2.1.15.3. a fiatal egyedek vagy korábbi kezelés után kihajtó sarjak esetében
kéregsebzéses kenés vagy a levélfelület meleg, napos, szélcsendes időben
történő permetezése,
3.2.1.15.4. a fiatal egyedeket és sarjakat még a 150 cm-es magasság elérése előtt kezelni
kell,
3.2.1.15.5. az injektálás, a kéregsebzés vagy a vágáslap kenése útján végzett kezelést
augusztus−október folyamán kell végezni,
3.2.1.15.6. az ellenőrizhetőség biztosítása érdekében a vegyszerbe – az injektálással
történő kezelés kivételével – színezőanyagot kell keverni,
3.2.1.15.7. permetezéssel történő kezelés esetén gyorsan felszívódó hatóanyagú, szelektív
kezelésre alkalmas vegyszerek alkalmazhatók.
A 3.2.1.2., 3.2.1.4., 3.2.1.6., 3.2.1.9., 3.2.1.11. és 3.2.1.12. alpont szerinti tevékenységeket
azok tervezett időpontja előtt legalább 5 nappal be kell jelenteni az igazgatóságnak.
Az igazgatóság a tevékenység tervezett időpontja előtt a bejelentő rendelkezésére
bocsátja azokat az aktuális információkat – beleértve a 3.2.1.2.1. alpontnak megfelelően
kijelölt álló holtfaegyedek elhelyezkedését −, amelyek az adott tevékenységnek
a megfelelő alpontban meghatározott feltételek szerinti jogszerű elvégzéséhez
szükségesek.
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A belügyminiszter 32/2020. (VIII. 7.) BM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 13/2020. (V. 5.) BM rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 13. alpontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva, – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 13/2020. (V. 5.) BM rendelet (a továbbiakban:
BM rendelet) 2. §-a a következő c) ponttal egészül ki:
[Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében
az 1. mellékletben foglalt táblázat]
„c) 27–29., 31–32. és 36–38. sorai alapján az Európai Bizottságnak az állami támogatási intézkedésekre vonatkozó
ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából kiadott
közleményén (a továbbiakban: átmeneti közlemény) alapuló, az Európai Bizottság 2020. június 8-i, SA.57468. számú
ügyben hozott C(2020) 3951 final számú határozata szerinti, az átmeneti közlemény 3.1. szakasza feltételei szerint
nyújtott támogatás (a továbbiakban: átmeneti támogatás)”
(nyújtható.)
2. §

(1) A BM rendelet 4. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem ítélhető meg támogatás)
„a) az átmeneti támogatás kivételével a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről,
az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben
(a továbbiakban: 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) meghatározott akvakultúra-termékek
termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez,
b) az átmeneti támogatás kivételével elsődleges mezőgazdasági termeléshez,”
(2) A BM rendelet 4. § (3) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem ítélhető meg támogatás)
„h) kultúrát és kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásban részesülő vállalkozás esetén nehéz
helyzetben lévő vállalkozás részére és átmeneti támogatás esetében abban az esetben, ha a vállalkozás
2019. december 31-én nehéz helyzetben volt,”

3. §		
A BM rendelet 6. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az egyedi átmeneti támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait az átmeneti támogatást jóváhagyó
európai bizottsági határozat szerint közzé kell tenni az Európai Bizottság közzétételi adatbázisában. Erre
figyelemmel az egyedi átmeneti támogatást nyújtó 2021. február 1-jéig továbbítja az állami támogatások
európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére az egyedi átmeneti támogatásoknak
az Atr. 6. melléklete szerinti adatait.”
4. §		
A BM rendelet a következő 5/A. alcímmel egészül ki:

„5/A. Átmeneti támogatás
13/A. § (1) Ezen alcím szerinti átmeneti támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható.
(2) Az átmenteti támogatás az 5. § szerint halmozható más állami támogatással.
13/B. § (1) Az átmeneti támogatás támogatástartalma az átmeneti közlemény 3.1. szakasza alapján elfogadott
európai bizottsági határozatok alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás
kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – nem haladhatja meg
a 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
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(2) A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások esetén az e tevékenységhez
nyújtott átmeneti támogatás támogatástartalma az átmeneti közlemény 3.1. szakasza alapján elfogadott európai
bizottsági határozatok alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt
vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(3) Az 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termelését,
feldolgozását és értékesítését végző vállalkozások esetén az ilyen tevékenységhez nyújtott átmeneti támogatás
támogatástartalma az átmeneti közlemény 3.1. szakasza alapján elfogadott európai bizottsági határozatok alapján
nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve –
nem haladhatja meg a 120 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(4) Ha az átmeneti támogatás mellett a kedvezményezett az Atr. 2. § 1. pontja szerinti rendeletekben meghatározott
csekély összegű támogatásban is részesül vagy részesült, az igénybe veendő vagy igénybe vett csekély összegű
támogatás nem csökkenti a támogatás (1)–(3) bekezdés szerinti legmagasabb mértékét.
13/C. § (1) A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott 13/B. §
(2) bekezdése szerinti támogatás összege nem határozható meg a piacon forgalmazott termékek ára vagy
mennyisége alapján.
(2) Ha egy vállalkozás a 13/B. § (2) és (3) bekezdése szerinti ágazatban folytat gazdasági tevékenységet, az átmeneti
támogatással érintett egyes tevékenységekre irányadó maximális értékhatárokat kell megfelelően alkalmazni
az adott tevékenységre, azzal, hogy a vállalkozás a támogatásokról olyan elkülönített nyilvántartást köteles vezetni,
amelyből a 13/B. § (1)–(3) bekezdése szerinti követelmények ellenőrizhetők.”
5. §		
A BM rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § E rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 27–29., 31–32. és 36–38. sora
a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet;
b) a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális
örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős
létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban
biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek
a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i
2017/1084/EU bizottsági rendelettel módosított, a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos
támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU
bizottsági rendelet 53. cikkének;
c) a gazdaságnak a jelenlegi COVID19-járvánnyal összefüggésben való támogatását célzó, állami támogatási
intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keretről szóló, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 sz. európai bizottsági
közlemény alapján elfogadott 2020. június 8-i, SA.57468. számú ügyben hozott C(2020) 3951 final számú európai
bizottsági határozat
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”
6. §		
A BM rendelet
a)
2. § a) és b) pontjában a „36–37.” szövegrész helyébe a „36–38.” szöveg,
b)
4. § (3) bekezdés g) pontjában a „csekély összegű támogatásban” szövegrész helyébe a „csekély összegű
támogatásban vagy átmeneti támogatásban” szöveg,
c)
6. § (6) bekezdésében a „2021. június 30-ig” szövegrész helyébe a „2021. június 30-ig, átmeneti támogatás
esetén 2020. december 31-ig” szöveg,
d)
1. mellékletében foglalt táblázat G:36 mezőjében a „civil szervezetek,” szövegrész helyébe a „civil szervezetek,
közhasznú gazdasági társaságok,” szöveg,
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e)

f)

1. mellékletében foglalt táblázat F:48 mezőjében a „valamint bűnmegelőzéssel kapcsolatos pályázati vagy
egyedi támogatások nyújtására” szövegrész helyébe a „valamint bűnmegelőzéssel kapcsolatos pályázati vagy
egyedi támogatások nyújtására, a megállapodás alapján biztosítandó önkéntes hozzájárulás biztosítására”
szöveg és
1. mellékletében foglalt táblázat G:48 mezőjében a „nemzetközi szervezetek” szövegrész helyébe
a „nemzetközi szervezetek, ideértve a nemzetközi kötelezettségvállalásból eredő feladatokat végrehajtó
szervet, szervezetet, együttműködési rendszert” szöveg

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

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1473/2020. (VIII. 7.) Korm. határozata
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program végrehajtása érdekében szükséges egyes feladatokról,
valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy tegyen javaslatot a Kormány
részére a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet] 2/A. mellékletének módosítására az EFOP-1.4.5-20 azonosító jelű, „Fókuszban a gyermek” című
felhívás konstrukciófelelőseként a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter megjelölése érdekében.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet soron következő módosítására vonatkozó javaslat
megtételével egyidejűleg
2. A Kormány a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott jogkörében eljárva
2.1. egyetért az EFOP-4.1.2-17-2017-00001 azonosító számú, „Almási Tagintézmény a 21. században” című projekt
(a továbbiakban: projekt) összköltségének növelésével és forrásszerkezetének módosításával, az 1. melléklet
szerint,
2.2. az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló
17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet] 6/A. §-a alapján hozzájárul,
hogy a projekt keretemelése és annak végrehajtása során a 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet 5. §-a ne kerüljön
alkalmazásra,
2.3. egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2020. december 31.
3. A Kormány egyetért azzal, hogy a projekt esetén az 1. mellékletben foglalt táblázat F oszlopában meghatározott,
összesen legfeljebb 915 220 716 forint összegű, európai uniós forrás terhére nem elszámolható költség – az Uniós
fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.)
Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban:
EFOP) hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön felhasználásra.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2020. augusztus 31.
4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
5. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.)
Korm. határozat [a továbbiakban: 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat] a következő 1/A. ponttal egészül ki:
„1/A. A Kormány az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról
szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program végrehajtása érdekében szükséges egyes feladatokról, valamint
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.)
Korm. határozat módosításáról szóló 1473/2020. (VIII. 7.) Korm. határozattal módosított, a 2. mellékletben
foglalt táblázat 11., 27., 36., 49a. és 66. sora szerinti kiemelt projektek keretemelése és annak végrehajtása során
a Kormányrendelet 3–6. §-ában foglalt eljárási szabályok ne kerüljenek alkalmazásra.”
6. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat
6.1. 1. melléklete a 2. melléklet,
6.2. 2. melléklete a 3. melléklet
szerint módosul.
7. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. pont e) alpontjában a „14,05” szövegrész helyébe a „45,40” szöveg lép.
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8. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet
8.1. 1. pontjában foglalt táblázat
8.1.1.
C:4 mezőjében az „1,62” szövegrész helyébe az „1,56” szöveg,
8.1.2.
C:5 mezőjében az „1,75” szövegrész helyébe az „1,72” szöveg,
8.1.3.
C:5b mezőjében az „1,06” szövegrész helyébe az „1,05” szöveg,
8.1.4.
C:6 mezőjében a „7,66” szövegrész helyébe a „6,22” szöveg,
8.1.5.
C:7 mezőjében az „1,17” szövegrész helyébe az „1,15” szöveg,
8.1.6.
C:16 mezőjében a „10,67” szövegrész helyébe a „10,49” szöveg,
8.1.7.
C:19 mezőjében a „4,20” szövegrész helyébe az „5,74” szöveg,
8.1.8.
C:20 mezőjében az „1,88” szövegrész helyébe az „1,87” szöveg,
8.1.9.
C:21 mezőjében a „14,06” szövegrész helyébe a „13,74” szöveg,
8.1.10. C:23 mezőjében a „12,44” szövegrész helyébe a „12,34” szöveg,
8.1.11. C:23a mezőjében a „4,39” szövegrész helyébe a „4,33” szöveg,
8.1.12. C:26 mezőjében az „5,50” szövegrész helyébe a „4,98” szöveg,
8.1.13. C:29 mezőjében a „36,58” szövegrész helyébe a „36,32” szöveg,
8.1.14. C:31 mezőjében a „19,50” szövegrész helyébe a „17,13” szöveg,
8.1.15. C:31c mezőjében a „11,43 (ebből VEKOP: 3,43)” szövegrész helyébe a „68,58 (ebből VEKOP: 3,43;
ebből indikatív önerő: 17,15)” szöveg,
8.1.16. C:32 mezőjében a „17,93 (ebből VEKOP: 1,97, indikatív önerő: 3,42)” szövegrész helyébe a „17,92
(ebből VEKOP: 3,97; ebből indikatív önerő: 1,42)” szöveg,
8.1.17. C:34 mezőjében az „5,90” szövegrész helyébe az „5,88” szöveg,
8.1.18. C:36 mezőjében a „10,89” szövegrész helyébe a „9,54” szöveg,
8.1.19. C:37 mezőjében a „2,97” szövegrész helyébe a „2,91” szöveg,
8.1.20. C:38e mezőjében az „1,41” szövegrész helyébe az „1,39” szöveg,
8.1.21. C:41 mezőjében a „0,95 (ebből VEKOP: 0,29)” szövegrész helyébe a „0,93 (ebből VEKOP: 0,28)” szöveg,
8.1.22. C:44 mezőjében a „22,86 (ebből indikatív önerő: 6,86)” szövegrész helyébe a „30,86 (ebből indikatív
önerő: 9,26)” szöveg,
8.1.23. C:46c mezőjében az „1,86 (ebből indikatív önerő: 0,86)” szövegrész helyébe a „0,73 (ebből indikatív
önerő: 0,05)” szöveg,
8.2. 2. pontjában foglalt táblázat
8.2.1.
C:2 mezőjében a „4,59” szövegrész helyébe a „4,07” szöveg,
8.2.2.
C:3 mezőjében a „4,87” szövegrész helyébe a „4,76” szöveg,
8.2.3.
C:4 mezőjében a „14,00 (ebből VEKOP: 2,10)” szövegrész helyébe a „19,67 (ebből VEKOP: 2,10; ebből
indikatív önerő: 5,67)” szöveg,
8.2.4.
C:5 mezőjében a „25,27” szövegrész helyébe a „24,15” szöveg,
8.2.5.
C:6 mezőjében a „3,80” szövegrész helyébe a „3,76” szöveg,
8.2.6.
C:8 mezőjében a „47,22 (ebből indikatív önerő: 0,09)” szövegrész helyébe a „63,24 (ebből indikatív
önerő: 2,65)” szöveg,
8.2.7.
C:9 mezőjében a „2,70 (ebből VEKOP: 0,81)” szövegrész helyébe a „4,85 (ebből VEKOP: 0,81; ebből
indikatív önerő: 0,65)” szöveg,
8.2.8.
C:16a mezőjében az „1,45” szövegrész helyébe az „1,43” szöveg,
8.2.9.
C:16e mezőjében a „6,81” szövegrész helyébe a „23,35” szöveg,
8.2.10. C:16f mezőjében az „1,72” szövegrész helyébe az „1,67” szöveg,
8.2.11. C:17 mezőjében a „22,85” szövegrész helyébe a „20,06” szöveg,
8.2.12. C:19 mezőjében a „0,43” szövegrész helyébe a „0,41” szöveg,
8.3. 3. pontjában foglalt táblázat
8.3.1.
C:2 mezőjében az „1,27” szövegrész helyébe az „1,26” szöveg,
8.3.2.
C:8a mezőjében a „3,00” szövegrész helyébe a „2,99” szöveg,
8.3.3.
C:8d mezőjében az „5,50” szövegrész helyébe a „6,43” szöveg,
8.3.4.
E:8d mezőjében az „április” szövegrész helyébe a „december” szöveg,
8.3.5.
C:10 mezőjében a „4,37 (ebből VEKOP: 1,31)” szövegrész helyébe a „4,97 (ebből VEKOP: 1,32; ebből
indikatív önerő: 0,18)” szöveg,
8.3.6.
C:18 mezőjében az „5,19” szövegrész helyébe az „5,06” szöveg,
8.3.7.
C:19 mezőjében a „6,84” szövegrész helyébe a „6,68” szöveg,
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8.3.8.
8.3.9.
8.3.10.

8.4.

C:21b mezőjében az „5,00” szövegrész helyébe a „10,00” szöveg,
C:22 mezőjében az „1,16” szövegrész helyébe az „1,14” szöveg,
C:26 mezőjében az „1,94 (ebből VEKOP: 0,49)” szövegrész helyébe az „1,80 (ebből VEKOP: 0,45)”
szöveg,
8.3.11. C:33 mezőjében az „1,85” szövegrész helyébe az „1,53” szöveg,
8.3.12. C:39 mezőjében a „2,00” szövegrész helyébe az „1,92” szöveg,
4. pontjában foglalt táblázat
8.4.1.
C:2 mezőjében a „14,30” szövegrész helyébe a „14,20” szöveg,
8.4.2.
C:3 mezőjében a „65,35” szövegrész helyébe a „72,47„ szöveg,
8.4.3.
C:4 mezőjében a „29,51” szövegrész helyébe a „29,58” szöveg,
8.4.4.
C:5 mezőjében a „16,24” szövegrész helyébe a „14,34” szöveg,
8.4.5.
C:6 mezőjében az „5,31” szövegrész helyébe az „5,54” szöveg,
8.4.6.
C:7 mezőjében az „1,86” szövegrész helyébe az „1,84” szöveg,
8.4.7.
C:10 mezőjében a „28,54” szövegrész helyébe a „29,83” szöveg,
8.4.8.
C:11 mezőjében a „8,00” szövegrész helyébe a „13,59” szöveg,
5. pontjában foglalt táblázat C:4 mezőjében az „5,62” szövegrész helyébe az „5,44” szöveg

8.5.
lép.
9. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
9.1. D:3 mezőjében a „8,62” szövegrész helyébe a „8,63” szöveg,
9.2. D:11 mezőjében a „4,20” szövegrész helyébe az „5,74” szöveg,
9.3. D:15 mezőjében a „14,51 (ebből VEKOP: 1,97)” szövegrész helyébe a „16,51 (ebből VEKOP: 3,97)” szöveg,
9.4. E:15 mezőjében a „3,42” szövegrész helyébe az „1,42” szöveg,
9.5. D:24 mezőjében a „0,95 (ebből VEKOP: 0,29)” szövegrész helyébe a „0,93 (ebből VEKOP: 0,28)” szöveg,
9.6. D:27 mezőjében a „16,00” szövegrész helyébe a „21,61” szöveg,
9.7. E:27 mezőjében a „6,86” szövegrész helyébe a „9,26” szöveg,
9.8. D:36 mezőjében a „2,70 (ebből VEKOP 0,81)” szövegrész helyébe a „4,20 (ebből VEKOP: 0,81)” szöveg,
9.9. E:36 mezőjében a „–” szövegrész helyébe a „0,65” szöveg,
9.10. D:49a mezőjében az „5,50” szövegrész helyébe a „6,43” szöveg,
9.11. F:49a mezőjében az „április” szövegrész helyébe a „december” szöveg,
9.12. D:51 mezőjében a „4,37 (ebből VEKOP: 1,31)” szövegrész helyébe a „4,79 (ebből VEKOP: 1,32)” szöveg,
9.13. E:51 mezőjében a „–” szövegrész helyébe a „0,18” szöveg,
9.14. D:62 mezőjében az „1,94 (ebből VEKOP: 0,49)” szövegrész helyébe az „1,80 (ebből VEKOP: 0,45)” szöveg,
9.15. D:64 mezőjében az „1,84” szövegrész helyébe az „1,53” szöveg,
9.16. D:66 mezőjében a „8,00” szövegrész helyébe a „13,59” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

C

D

E

F

G

H

Többlettámogatás legfeljebb

1.

(forint)
Magyarország
Projekt azonosító

2.

száma

Eredeti
Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve

támogatás

Az EFOP keretében

(forint)

finanszírozandó
összeg

központi

Megnövelt

költségvetéséről

összköltség

szóló törvényben

legfeljebb

meghatározott Uniós

(forint)

Projekt rövid bemutatása

fejlesztések fejezete
terhére finanszírozni
tervezett összeg

3.

EFOP-4.1.2-172017-00001

Almási Tagintézmény
a 21. században

Hódmezővásárhelyi
1 401 119 666
Tankerületi Központ

98 880 334

915 220 716
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1. melléklet az 1473/2020. (VIII. 7.) Korm. határozathoz

A projekt célja a 6900 Makó,
2 415 220 716 Almási utca 52. szám alatti köznevelési
intézmény infrastrukturális fejlesztése.
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2. melléklet az 1473/2020. (VIII. 7.) Korm. határozathoz
1. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 26b. sorral egészül ki:
[A
1.

26b.

Felhívás azonosító
jele

EFOP-1.4.5-20

B

C
Felhívás

Felhívás neve

keretösszege
(Mrd Ft)

Fókuszban a gyermek

5,00

D
Felhívás
meghirdetésének módja

kiemelt

E
Felhívás
meghirdetésének
tervezett ideje]

2020. II. félév

2. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 38g. sorral egészül ki:
[A
1.

38g.

Felhívás azonosító
jele

EFOP-1.8.22-20

B

C
Felhívás

Felhívás neve

keretösszege
(Mrd Ft)

Alapellátás fejlesztése

25,00

D
Felhívás
meghirdetésének módja

kiemelt

E
Felhívás
meghirdetésének
tervezett ideje]

2020 II. félév

3. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 16g. és 16h. sorral
egészül ki:
[A
1.

Felhívás azonosító
jele

B

C
Felhívás

Felhívás neve

keretösszege
(Mrd Ft)

D
Felhívás
meghirdetésének módja

E
Felhívás
meghirdetésének
tervezett ideje]

16g.

EFOP-2.2.21-20

Állami egészségügyi intézmények
higiéniás körülményeinek
infrastrukturális fejlesztése

2,66 (ebből
indikatív
önerő: 0,66)

egyszerűsített

2020.
szeptember

16h.

EFOP-2.2.22-20

Onkológiai és kardiológiai
eszközpark fejlesztése

12,50 (ebből
indikatív
önerő: 1,5)

egyszerűsített

2020. II. félév

4. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat a következő 9a. sorral egészül ki:
[A
1.

9a.

Felhívás azonosító
jele

EFOP-4.1.10-20

B

C

Felhívás neve

keretösszege

Felhívás
(Mrd Ft)

Az állami fenntartású köznevelési
intézmények higiéniás
körülményeinek infrastrukturális
fejlesztése

10,00

D
Felhívás
meghirdetésének módja

kiemelt

E
Felhívás
meghirdetésének
tervezett ideje]

2020. II. félév
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5. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 1. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat a következő 8. sorral egészül ki:
[A
1.

8.

Felhívás azonosító
jele

EFOP-5.2.6-20

B

C
Felhívás

Felhívás neve

keretösszege
(Mrd Ft)

Országos intézetek
transznacionális és innovációs
fejlesztései

7,00

D
Felhívás
meghirdetésének módja

egyszerűsített

E
Felhívás
meghirdetésének
tervezett ideje]

2020. II. félév

5772

3. melléklet az 1473/2020. (VIII. 7.) Korm. határozathoz
1. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 13a. sorral egészül ki:
[A

1.

Felhívás azonosító
jele

13a. EFOP-1.4.5-20

B

C

D
Projekt indikatív

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

támogatási kerete
(Mrd Ft)

Fókuszban
a gyermek

5,00

költségvetéséből
megtéríthető indikatív
önerő (Mrd Ft)

–

F

G

Projekt
benyújtásának

Szakmai elvárások]

várható ideje

2020. II. félév

A projekt célja
a leghátrányosabb helyzetű
településeken élő gyermekek
esélyeinek növelése,
életkörülményeinek javítása,
a rászorultság negatív
hatásainak csökkentése
helyben elérhető, intenzív,
komplex szociális munkával,
család- és gyermekgondozással
és a konstrukció keretében
megvalósuló tevékenységek
szakmai-módszertani
támogatásának biztosításával.
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Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
(konzorciumvezető)
Baptista Szeretetszolgálat Egyházi
Jogi Személy, Magyar Református
Szeretetszolgálat Alapítvány, Katolikus
Karitász – Caritas Hungarica, Magyar
Ökumenikus Segélyszervezet, Don Bosco
Szalézi Társasága, Miskolci Egyházmegye,
Hajdúdorogi Metropolitai Egyház, Hit
Gyülekezete Roma Missziós Hálózata,
Igazgyöngy Alapítvány, Jézus Társasága
Magyarországi Rendtartománya, Kaposfői
Szent Erzsébet Alapítvány, Magyar
Pünkösdi Egyház Országos Cigánymisszió,
Oltalom Szeretetszolgálat, Szent Ferenc
Szegényei Alapítvány, Szent Márton
Caritas Alapítvány, TUTOR Alapítvány
a Betegek és Szegények Megsegítéséért,
VILÁGÍTANI FOGOK EGYESÜLET

E
Magyarország központi

[A

1.

B

Felhívás azonosító

Projekt

jele

megnevezése

21c. EFOP-1.8.22-20

Alapellátás
fejlesztése

C

D
Projekt indikatív

Támogatást igénylő neve

támogatási kerete
(Mrd Ft)

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

25,00

E
Magyarország központi
költségvetéséből
megtéríthető indikatív
önerő (Mrd Ft)

–

F

G

Projekt
benyújtásának

Szakmai elvárások]

várható ideje

2020. II. félév

A projekt célja az alapellátás
fejlesztése, a magasabb
szintű ellátás kapuőreiként
eljáró háziorvosi szolgálatok
megerősítésével, a keringési,
a szív- és érrendszeri, illetve
a daganatos megbetegedések
megelőzése, valamint a lakosság
egészségügyi szolgáltatásokhoz
való jobb hozzáférése érdekében.
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2. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 21c. sorral egészül ki:

5773

[A

1.

37.

Felhívás azonosító
jele

EFOP-2.2.0-16

B

C

D
Projekt indikatív

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

támogatási kerete
(Mrd Ft)

Új Nemzeti
Biztonsági
Laboratórium
fejlesztése

Nemzeti Népegészségügyi Központ

3,85

5774

3. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 37. sorral egészül ki:
E
Magyarország központi
költségvetéséből
megtéríthető indikatív
önerő (Mrd Ft)

1,65

F

G

Projekt
benyújtásának

Szakmai elvárások]

várható ideje

2020.
szeptember

A projekt célja egy olyan,
járványügyi céllal épülő,
speciális, a magas megbetegítő
képességű kórokozókkal történő
munkavégzéshez helyszínt
biztosító, ún. BSL-3 és BSL-4
laboratórium kialakítása, ahol
széles körű diagnosztikai és
kutatási/innovációs kapacitás
érhető el.
A fejlesztés lehetővé teszi
a mikrobiológiai laboratóriumi
tevékenységek legmagasabb
színvonalú körülményének,
felszereltségének biztosítását.
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[A

1.

40.

Felhívás azonosító
jele

EFOP-2.2.0-16

B

C

D
Projekt indikatív

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

támogatási kerete
(Mrd Ft)

Rugalmas
egészségügyi
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
reagálóképesség
(Honvédkórház)
labor hátterének
fejlesztése

2,1

E
Magyarország központi
költségvetéséből
megtéríthető indikatív
önerő (Mrd Ft)

F

G

Projekt
benyújtásának

Szakmai elvárások]

várható ideje

0,9

2020.
szeptember

Katasztrófahelyzetben, így
különösen humánjárvány
esetén rugalmasan
alkalmazható moduláris
rendszerű egészségügyi
reagálóképesség kialakításának
részeként, az ahhoz szükséges
laborháttér megteremtése.

E

F

G
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4. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 40. sorral egészül ki:

5. Az 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 65a. sorral egészül ki:
[A

1.

Felhívás azonosító
jele

65a. EFOP-4.1.10-20

B

C

D
Projekt indikatív

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

támogatási kerete
(Mrd Ft)

Az állami
fenntartású
köznevelési
intézmények
higiéniás
körülményeinek
infrastrukturális
fejlesztése

Klebelsberg Központ

10,0

Magyarország központi
költségvetéséből
megtéríthető indikatív
önerő (Mrd Ft)

–

Projekt
benyújtásának

Szakmai elvárások]

várható ideje

2020. II. félév

A projekt célja az állami
fenntartású köznevelési
intézmények szociális és
kiszolgáló helyiségei higiéniás
körülményeinek javítása.
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A Kormány 1474/2020. (VIII. 7.) Korm. határozata
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
1. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat] 1/A. pontja a következő
m) alponttal egészül ki:
[A Kormány az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló
17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy]
„m) a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1474/2020. (VIII. 7.) Korm. határozattal módosított,
a 2. mellékletben foglalt táblázat 3a., 5., 6a., 7., 9., 12b. és 25c. sora szerinti kiemelt projektek szakpolitikai felelős által
javasolt műszaki-szakmai tartalmának bővítéséhez kapcsolódó, azzal arányos keretemelése és annak végrehajtása”
[során a Kormányrendelet 3–6. §-ában foglalt eljárási szabályok ne kerüljenek alkalmazásra.]
2. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat
a)
1. melléklete az 1. melléklet szerint,
b)
2. melléklete a 2. melléklet szerint
módosul.
3. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet
3.1. 1. pontjában foglalt táblázat
3.1.1.
E:10c mezőjében a „2020. május” szövegrész helyébe a „Megjelent 2020. júliusban” szöveg,
3.1.2.
C:10e mezőjében a „33,33” szövegrész helyébe a „67,08” szöveg,
3.1.3.
E:10f mezőjében a „július” szövegrész helyébe az „augusztus” szöveg,
3.1.4.
E:10h mezőjében a „június” szövegrész helyébe az „augusztus” szöveg,
3.1.5.
C:14 mezőjében a „18,225” szövegrész helyébe a „18,331” szöveg,
3.1.6.
C:18 mezőjében az „1,30” szövegrész helyébe az „1,50” szöveg,
3.2. 2. pontjában foglalt táblázat C:9 mezőjében a „17,00” szövegrész helyébe a „27,00” szöveg,
3.3. 3. pontjában foglalt táblázat
3.3.1.
C:2 mezőjében a „9,18 (ebből VEKOP: 2,71)” szövegrész helyébe a „9,966 (ebből VEKOP: 2,94)” szöveg,
3.3.2.
C:5 mezőjében az „5,00 ” szövegrész helyébe a „6,00” szöveg,
3.3.3.
C:6 mezőjében a „6,00 ” szövegrész helyébe a „6,40” szöveg,
3.3.4.
C:7 mezőjében a „12,23” szövegrész helyébe a „13,41” szöveg,
3.3.5.
C:11 mezőjében a „3,685” szövegrész helyébe a „3,985” szöveg,
3.3.6.
C:12a mezőjében a „0,00” szövegrész helyébe az „5,00” szöveg,
3.3.7.
C:17 mezőjében a „12,00” szövegrész helyébe a „13,00” szöveg,
3.4. 4. pontjában foglalt táblázat C:4 mezőjében a „3,45” szövegrész helyébe a „3,72” szöveg,
3.5. 5. pontjában foglalt táblázat
3.5.1.
C:6a mezőjében a „16,463” szövegrész helyébe a „18,094” szöveg,
3.5.2.
C:10a mezőjében az „1,00” szövegrész helyébe az „1,32” szöveg,
3.5.3.
C:15a mezőjében a „4,00” szövegrész helyébe a „4,95” szöveg,
3.5.4.
C:19 mezőjében a „200,00 (ebből VEKOP: 55,60)” szövegrész helyébe a „100,00 (ebből VEKOP: 27,80)”
szöveg,
3.5.5.
C:21 mezőjében a „12,00” szövegrész helyébe a „16,55” szöveg,
3.5.6.
C:23 mezőjében a „31,5 (ebből VEKOP: 20,44)” szövegrész helyébe a „20,00 (ebből VEKOP: 12,98)”
szöveg,
3.5.7.
E:23 mezőjében a „június” szövegrész helyébe az „augusztus” szöveg,
3.6. 6. pontjában foglalt táblázat
3.6.1.
C:4 mezőjében az „5,67” szövegrész helyébe a „7,17” szöveg,
3.6.2.
C:14 mezőjében az „1,40” szövegrész helyébe az „5,40” szöveg,
3.6.3.
E:14 mezőjében a „június” szövegrész helyébe az „augusztus” szöveg,
3.6.4.
C:15 mezőjében a „7,00 (ebből VEKOP: 2,095)” szövegrész helyébe a „9,90 (ebből VEKOP: 2,71)”
szöveg,
3.6.5.
E:15 mezőjében a „2020. június” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2020. júliusban” szöveg,
3.7.
7. pontjában foglalt táblázat C:8 mezőjében a „43,24” szövegrész helyébe a „48,32” szöveg,

5777

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 185. szám

3.8.

8. pontjában foglalt táblázat
3.8.1.
C:2 mezőjében a „19,86” szövegrész helyébe a „15,69” szöveg,
3.8.2.
C:5a mezőjében a „46,86” szövegrész helyébe a „40,76” szöveg,
3.8.3.
C:6 mezőjében a „3,22” szövegrész helyébe a „3,10” szöveg,
3.8.4.
C:8 mezőjében a „21,73” szövegrész helyébe a „23,10” szöveg,
3.8.5.
E:8 mezőjében a „15,967” szövegrész helyébe a „17,142” szöveg,
3.8.6.
C:8b mezőjében a „0,76” szövegrész helyébe a „2,05” szöveg,
3.8.7.
C:12 mezőjében a „62,61” szövegrész helyébe a „61,87” szöveg,
3.8.8.
C:13 mezőjében a „30,26” szövegrész helyébe a „29,46” szöveg,
3.8.9.
C:13a mezőjében a „230,08” szövegrész helyébe a „264,64” szöveg,
3.8.10. C:14 mezőjében a „3,74” szövegrész helyébe a „3,69” szöveg,
3.8.11. C:16 mezőjében a „49,24” szövegrész helyébe az „50,04” szöveg,
3.8.12. C:18 mezőjében a „3,17” szövegrész helyébe a „3,20” szöveg

lép.
4. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
4.1. E:2f mezőjében a „2020” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2020-ban” szöveg,
4.2. D:3a mezőjében az „1,30” szövegrész helyébe az „1,50” szöveg,
4.3. D:5 mezőjében a „9,18 (ebből VEKOP: 2,71)” szövegrész helyébe a „9,966 (ebből VEKOP: 2,94)” szöveg,
4.4. D:6a mezőjében az „5,00” szövegrész helyébe a „6,00” szöveg,
4.5. D:7 mezőjében a „6,00” szövegrész helyébe a „6,40” szöveg,
4.6. D:9 mezőjében a „3,685” szövegrész helyébe a „3,985” szöveg,
4.7. A:12b mezőjében a „GINOP-3.4.6-16” szövegrész helyébe „GINOP-3.4.6-17” szöveg,
4.8. D:12b mezőjében a „12,00” szövegrész helyébe a „13,00” szöveg,
4.9. D:18a mezőjében a „200,00 (ebből VEKOP: 55,60)” szövegrész helyébe a „100,00 (ebből VEKOP: 27,80)” szöveg,
4.10. D:18d mezőjében a „31,5 (ebből VEKOP: 20,44)” szövegrész helyébe a „20,00 (ebből VEKOP: 12,98)” szöveg,
4.11. E:25b mezőjében a „2020” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2020-ban” szöveg,
4.12. D:25c mezőjében a „7,00 (ebből VEKOP: 2,095)” szövegrész helyébe a „9,90 (ebből VEKOP: 2,71)” szöveg
lép.
5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1474/2020. (VIII. 7.) Korm. határozathoz
1. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 10j. és 10k. sorral egészül
ki:

1.

10j.

10k.

[A

B

C

D

E

Felhívás azonosító
jele

Felhívás neve

Felhívás
keretösszege
(Mrd Ft)

Felhívás
meghirdetésének
módja

Felhívás
meghirdetésének
tervezett ideje]

GINOP-1.2.13-20

Az egyszer használatos és
egyéb műanyagtermékek
forgalomba hozatalának
korlátozásával érintett,
valamint az ezeket helyettesítő
termékek gyártásával
foglalkozó vállalkozások
technológiaváltásának
és kapacitásbővítésének
támogatása

7,00

egyszerűsített

2020. október

GINOP-1.2.14-20

Divat és Dizájnipari mikro-, kisés középvállalkozások modern
üzleti és termelési kihívásokhoz
való alkalmazkodását segítő
fejlesztések támogatása

7,00

egyszerűsített

2020. október

2. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat a következő 5a. sorral egészül ki:
[A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító
jele

Felhívás neve

Felhívás
keretösszege
(Mrd Ft)

Felhívás
meghirdetésének
módja

Felhívás
meghirdetésének
tervezett ideje]

5a.

GINOP-3.1.6-20

Digitális élményközpontok
hálózatának továbbfejlesztése
és központi minőségbiztosítása

2,40

kiemelt

2020. október

3. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat a következő 9b. sorral egészül ki

1.

9b.

[A

B

C

D

E

Felhívás azonosító
jele

Felhívás neve

Felhívás
keretösszege
(Mrd Ft)

Felhívás
meghirdetésének
módja

Felhívás
meghirdetésének
tervezett ideje]

GINOP-3.2.8-20

MI innovációs és kompetencia
központ, adatvagyongazdálkodási kapacitás
kialakítása a hazai KKV-k
számára Mesterséges
Intelligencia alkalmazások
ösztönzésére

1,00

kiemelt

2020. október

5779
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4. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat 7d. sora helyébe a következő sor lép:
[A

B

C

D

E

Felhívás
meghirdetésének
módja

Felhívás
meghirdetésének
tervezett ideje]

egyszerűsített

2021. szeptember

1.

Felhívás azonosító
jele

Felhívás neve

Felhívás
keretösszege
(Mrd Ft)

7d.

GINOP-6.1.9-21

Vállalati képzések támogatása
a közlekedési ágazatban

1,00

5. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat a következő 16. sorral egészül ki:
[A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító
jele

Felhívás neve

Felhívás
keretösszege
(Mrd Ft)

Felhívás
meghirdetésének
módja

Felhívás
meghirdetésének
tervezett ideje]

16.

GINOP-6.2.9VEKOP-20

Ösztönzőrendszer kialakítása
a szakképzésben

4,00
(ebből
VEKOP: 1,095)

kiemelt

2020. október

5780

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 185. szám

2. melléklet az 1474/2020. (VIII. 7.) Korm. határozathoz
1. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 6b. sorral egészül ki:
[A

B

C

D

E

F

Projekt
1.

Felhívás azonosító
jele

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

indikatív

Projekt

támogatási

benyújtásának

kerete

várható ideje

Szakmai elvárások]

(Mrd Ft)

6b.

GINOP-3.1.6-20

Digitális
élményközpontok
hálózatának
továbbfejlesztése
és központi
minőségbiztosítása

Kormányzati
Informatikai
Fejlesztési
Ügynökség
(konzorciumvezető)
Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

2,40

2020

A projekt keretében
olyan digitális
élményközpontok
kialakítása
valósulna meg,
amelyek alkalmasak
szemléletformáló,
élményközpontú
foglalkozások
lebonyolítására,
bemutatva az
elérhető legújabb
technológiákat
és segítve a
pályaorientációt,
pályaválasztást,
valamint az
informatikai szakmák
vonzerejének,
társadalmi-gazdasági
elismertségének
növelése.

2. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 7a. sorral egészül ki:
[A

B

C

D

E

F

Projekt
1.

Felhívás azonosító
jele

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

indikatív

Projekt

támogatási

benyújtásának

kerete

várható ideje

Szakmai elvárások]

(Mrd Ft)

7a.

GINOP-3.2.8-20

MI innovációs- és
kompetenciaközpont,
adatvagyongazdálkodási
kapacitás
kialakítása a hazai
KKV-k számára
Mesterséges
Intelligencia
alkalmazások
ösztönzésére

Digitális Jólét
Nonprofit Korlátolt
Felelősségű
Társaság
(konzorciumvezető)
Neumann
János Nonprofit
Közhasznú
Korlátolt
Felelősségű
Társaság

1,00

2020

A mesterségesintelligencia- és
adatalapú üzleti
célú alkalmazások
fejlesztésének,
innovációjának
ösztönzése, illetve
bevezetésük, átvételük
támogatása a hazai
vállalkozások körében.

5781
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3. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat C:19 mezője helyébe a következő mező lép:

1.

(A

C

Felhívás azonosító jele

Támogatást igénylő neve)

GINOP-6.1.1-15)

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
(konzorciumvezető)
Belügyminisztérium,
kormányhivatalok,
Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

(19.

4. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 25d. sorral egészül ki:
[A

B

C

D

E

F

Projekt
1.

Felhívás azonosító
jele

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

indikatív

Projekt

támogatási

benyújtásának

kerete

várható ideje

Szakmai elvárások]

(Mrd Ft)

25d.

GINOP-6.2.9VEKOP-20

Ösztönzőrendszer
kialakítása
a szakképzésben

Nemzeti
Szakképzési és
Felnőttképzési
Hivatal

4,00
(ebből
VEKOP:
1,095)

2020

A projekt a tehetséges,
de adott esetben
hátrányos helyzetű
diákok számára
biztosít ösztöndíjat,
évi 2500 fő számára
bruttó 60 000 Ft/hó
értékben 20 hónapon
át, végzi ennek
kifizetését,
menedzsmentjét
és adminisztrálását
informatikai
rendszerek
segítségével.
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A Kormány 1475/2020. (VIII. 7.) Korm. határozata
a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat módosításáról
1. A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1056/2016. (II. 17.)
Korm. határozat [a továbbiakban: 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat] 1. melléklet
a)
1. pontjában foglalt táblázat C:2 mezőjében a „0,724” szövegrész helyébe a „0,771” szöveg,
b)
2. pontjában foglalt táblázat
ba)
C:2 mezőjében az „1,557” szövegrész helyébe az „1,682” szöveg,
bb)
C:4 mezőjében az „1,923” szövegrész helyébe az „5,684” szöveg,
bc)
C:7 mezőjében a „0,858” szövegrész helyébe a „0,879” szöveg,
bd)
C:8 mezőjében a „0,303” szövegrész helyébe a „0,210” szöveg,
c)
3. pontjában foglalt táblázat
ca)
C:3 mezőjében a „0,563” szövegrész helyébe a „0,645” szöveg,
cb)
C:4 mezőjében a „0,248” szövegrész helyébe a „0,310” szöveg,
d)
4. pontjában foglalt táblázat
da)
C:2 mezőjében a „0,100” szövegrész helyébe a „0,023” szöveg,
db)
C:4 mezőjében a „2,850” szövegrész helyébe a „3,204” szöveg,
e)
5. pontjában foglalt táblázat C:2 mezőjében a „0,150” szövegrész helyébe a „0,160” szöveg
lép.
2. Az 1056/2016. (II.17.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
a)
D:2a mezőjében a „0,563” szövegrész helyébe a „0,645” szöveg,
b)
D:3 mezőjében a „0,248” szövegrész helyébe a „0,310” szöveg,
c)
D:4 mezőjében a „0,150” szövegrész helyébe a „0,160” szöveg
lép.
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1476/2020. (VIII. 7.) Korm. határozata
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
1. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat]
a)
1. melléklete az 1. melléklet,
b)
2. melléklete a 2. melléklet
szerint módosul.
2. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat
2.1. 1. pont d) alpontjában a „381,97” szövegrész helyébe a „444,25” szöveg, a „49,58” szövegrész helyébe
a „89,35” szöveg,
2.2. 1. pont e) alpontjában a „159,03” szövegrész helyébe a „228,99” szöveg, a „31,41” szövegrész helyébe
a „91,28” szöveg,
2.3. 1. pont f ) alpontjában a „35,9” szövegrész helyébe a „68,98” szöveg, a „4,59” szövegrész helyébe
a „34,68” szöveg,
2.4. 1. pont g) alpontjában a „334,87” szövegrész helyébe a „465,65” szöveg, a „30,77” szövegrész helyébe
a „153,85” szöveg,
2.5. 1. pont h) alpontjában a „420,58” szövegrész helyébe a „571,20” szöveg, a „24,18” szövegrész helyébe
a „147,41” szöveg,
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2.6.

2.7.

5783

1. melléklet
2.6.1.
1. pontjában foglalt táblázat
2.6.1.1.
C:2 mezőjében a „14,37” szövegrész helyébe a „25,57” szöveg,
2.6.1.2.
C:5 mezőjében a „108,34” szövegrész helyébe a „141,85” szöveg,
2.6.1.3.
C:6 mezőjében a „10,44” szövegrész helyébe a „16,70” szöveg,
2.6.1.4.
C:7 mezőjében a „177,34” szövegrész helyébe a „179,62” szöveg,
2.6.1.5.
C:9 mezőjében a „14,85” szövegrész helyébe a „14,01” szöveg,
2.6.1.6.
C:10 mezőjében az „50,78” szövegrész helyébe a „60,65” szöveg,
2.6.2.
2. pontjában foglalt táblázat
2.6.2.1.
C:2 mezőjében az „5,01” szövegrész helyébe az „5,34” szöveg,
2.6.2.2.
C:3 mezőjében az „5,24” szövegrész helyébe az „5,89” szöveg,
2.6.2.3.
C:4 mezőjében a „29,48” szövegrész helyébe a „38,65” szöveg,
2.6.2.4.
C:5 mezőjében a „4,10” szövegrész helyébe a „6,16” szöveg,
2.6.2.5.
C:6 mezőjében a „13,73” szövegrész helyébe a „13,51” szöveg,
2.6.2.6.
C:6a mezőjében a „23,45” szövegrész helyébe a „40,00” szöveg,
2.6.2.7.
C:6b mezőjében az „1,00” szövegrész helyébe az „1,73” szöveg,
2.6.2.8.
E:6b mezőjében a „2019. április” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2019. május 8-án”
szöveg,
2.6.2.9.
C:6c mezőjében a „10,00” szövegrész helyébe a „40,00” szöveg,
2.6.2.10. E:6c mezőjében a „2019. május” szövegrész helyébe a „2021. január” szöveg,
2.6.2.11. C:7 mezőjében a „31,28” szövegrész helyébe a „31,00” szöveg,
2.6.2.12. C:8 mezőjében a „249,95” szövegrész helyébe a „322,73” szöveg,
2.6.2.13. C:9 mezőjében a „23,20” szövegrész helyébe a „24,05” szöveg,
2.6.3.
3. pontjában foglalt táblázat
2.6.3.1.
C:1a mezőjében az „1,06” szövegrész helyébe a „0,72” szöveg,
2.6.3.2.
C:6 mezőjében a „30,26” szövegrész helyébe a „35,76” szöveg,
2.6.3.3.
C:7 mezőjében a „9,01” szövegrész helyébe a „9,31” szöveg,
2.6.4.
4. pontjában foglalt táblázat
2.6.4.1.
C:2 mezőjében a „32,30” szövegrész helyébe a „63,53” szöveg,
2.6.4.2.
C:3 mezőjében a „2,59” szövegrész helyébe a „2,51” szöveg,
2.6.4.3.
C:4 mezőjében az „1,65” szövegrész helyébe az „1,72” szöveg,
2.6.4.4.
C:5 mezőjében az „1,07 (ebből VEKOP: 0,32)” szövegrész helyébe az „1,22 (ebből
VEKOP: 0,37)” szöveg,
2.6.5.
5. pontjában foglalt táblázat
2.6.5.1.
C:6 mezőjében a „154,30” szövegrész helyébe a „180,51” szöveg,
2.6.5.2.
C:7 mezőjében a „13,32” szövegrész helyébe a „13,72” szöveg,
2.6.5.3.
C:8 mezőjében a „15,44” szövegrész helyébe a „14,02” szöveg,
2.6.5.4.
C:13 mezőjében a „21,27” szövegrész helyébe a „20,27” szöveg,
2.6.5.5.
C:14 mezőjében a „15,98” szövegrész helyébe a „17,56” szöveg,
2.6.5.6.
C:15 mezőjében a „24,46” szövegrész helyébe a „43,19” szöveg,
2.6.5.7.
C:16a mezőjében a „10,00” szövegrész helyébe a „15,00” szöveg,
2.6.5.8.
C:17 mezőjében a „25,07” szövegrész helyébe a „22,96” szöveg,
2.6.5.9.
C:18 mezőjében a „19,89” szövegrész helyébe a „16,90” szöveg,
2. mellékletében foglalt táblázat
2.7.1.
C:3 mezőjében az „Országos Közegészségügyi Intézet” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Népegészségügyi Központ” szöveg,
2.7.2.
D:55 mezőjében a „15,83” szövegrész helyébe a „15,60” szöveg,
2.7.3.
D:58 mezőjében a „14,00” szövegrész helyébe a „13,62” szöveg,
2.7.4.
D:66 mezőjében a „2,50” szövegrész helyébe a „2,42” szöveg,
2.7.5.
D:67 mezőjében a „10,52” szövegrész helyébe a „6,20” szöveg,
2.7.6.
D:69a mezőjében a „12,00” szövegrész helyébe a „11,62” szöveg,
2.7.7.
F:137 mezőjében a „2019” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2019-ben” szöveg,
2.7.8.
D:167 mezőjében a „0,18” szövegrész helyébe a „0,10” szöveg,
2.7.9.
F:216a mezőjében a „2019” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2019-ben” szöveg,
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2.7.10.
2.7.11.
2.7.12.
2.7.13.
2.7.14.
2.7.15.
2.7.16.
2.7.17.
2.7.18.
2.7.19.
2.7.20.
2.7.21.
2.7.22.
2.7.23.
2.7.24.
2.7.25.
2.7.26.
2.7.27.
2.7.28.
2.7.29.
2.7.30.
2.7.31.
2.7.32.
2.7.33.
2.7.34.
2.7.35.
2.7.36.
2.7.37.
2.7.38.
2.7.39.
2.7.40.
2.7.41.
2.7.42.
2.7.43.
2.7.44.

2.7.45.
2.7.46.
2.7.47.
2.7.48.
2.7.49.
2.7.50.
2.7.51.
2.7.52.
2.7.53.
2.7.54.
2.7.55.
2.7.56.
2.7.57.

F:216b mezőjében a „2019” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2019-ben” szöveg,
F:217a mezőjében a „2019” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2019-ben” szöveg,
F:217b mezőjében a „2019” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2019-ben” szöveg,
E:223 mezőjében a „0,16” szövegrész helyébe a „0,19” szöveg,
F:297a mezőjében a „2019” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2019-ben” szöveg,
F:297b mezőjében a „2019” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2019-ben” szöveg,
C:297c mezőjében a „Göd Város Önkormányzata” szövegrész helyébe a „DMRV Duna Menti
Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság” szöveg,
F:297c mezőjében a „2019” szövegrész helyébe a „2020” szöveg,
F:297d mezőjében a „2019” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2019-ben” szöveg,
F:297e mezőjében a „2019” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2019-ben” szöveg,
F:297f mezőjében a „2019” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2019-ben” szöveg,
F:297g mezőjében a „2019” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2019-ben” szöveg,
F:297h mezőjében a „2019” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2019-ben” szöveg,
E:297i mezőjében a „6,20” szövegrész helyébe a „6,21” szöveg,
F:297i mezőjében a „2019” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2019-ben” szöveg,
F:297j mezőjében a „2019” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2019-ben” szöveg,
F:297k mezőjében a „2019” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2019-ben” szöveg,
F:297l mezőjében a „2019” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2019-ben” szöveg,
F:297m mezőjében a „2019” szövegrész helyébe a „2020” szöveg,
F:297n mezőjében a „2019” szövegrész helyébe a „2020” szöveg,
F:297o mezőjében a „2019” szövegrész helyébe a „2020” szöveg,
F:297p mezőjében a „2019” szövegrész helyébe a „2020” szöveg,
C:310 mezőjében az „Önkormányzata és Újbarok Községi Önkormányzat” szövegrész helyébe
az „Önkormányzata, Újbarok Községi Önkormányzat és Óbarok Község Önkormányzat” szöveg,
D:310 mezőjében a „6,12” szövegrész helyébe a „6,99” szöveg,
E:310 mezőjében a „0,86” szövegrész helyébe a „0,98” szöveg,
F:351g mezőjében a „2019” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2019-ben” szöveg,
F:357 mezőjében a „2019” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2019-ben” szöveg,
F:362a mezőjében a „2019” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2019-ben” szöveg,
D:374 mezőjében a „0,45” szövegrész helyébe a „0,40” szöveg,
D:391 mezőjében a „0,17” szövegrész helyébe a „0,16” szöveg,
D:403 mezőjében a „0,61” szövegrész helyébe a „0,60” szöveg,
D:405 mezőjében a „0,11” szövegrész helyébe a „0,08” szöveg,
D:445 mezőjében az „1,28” szövegrész helyébe az „1,23” szöveg,
D:446 mezőjében az „1,32” szövegrész helyébe az „1,29” szöveg,
C:457 mezőjében a „Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont, Budapest Főváros
Kormányhivatala, Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont, Agrárgazdasági
Kutató Intézet” szövegrész helyébe az „Ökológiai Kutatóközpont, Lechner Tudásközpont Területi,
Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Agrártudományi Kutatóközpont,
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ” szöveg,
D:467 mezőjében az „1,25” szövegrész helyébe az „1,50” szöveg,
D:468 mezőjében az „1,79” szövegrész helyébe a „2,27” szöveg,
D:469 mezőjében a „2,34” szövegrész helyébe a „2,59” szöveg,
D:473 mezőjében az „1,30” szövegrész helyébe az „1,54” szöveg,
D:475 mezőjében az „1,34” szövegrész helyébe az „1,35” szöveg,
D:477 mezőjében az „1,26” szövegrész helyébe az „1,32” szöveg,
D:478 mezőjében a „3,65” szövegrész helyébe a „2,70” szöveg,
D:479 mezőjében az „1,78” szövegrész helyébe a „2,29” szöveg,
D:481 mezőjében az „1,14” szövegrész helyébe az „1,09” szöveg,
D:484 mezőjében a „7,00” szövegrész helyébe a „10,00” szöveg,
D:485 mezőjében a „2,70” szövegrész helyébe a „1,53” szöveg,
D:505 mezőjében az „1,04” szövegrész helyébe a „2,04” szöveg,
D:515 mezőjében az „1,47” szövegrész helyébe az „1,68” szöveg,
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2.7.58.

2.7.59.

2.7.60.
2.7.61.

2.7.62.
2.7.63.

2.7.64.
2.7.65.
2.7.66.
2.7.67.

2.7.68.
2.7.69.
2.7.70.
2.7.71.

2.7.72.
2.7.73.

2.7.74.

B:525 mezőjében az „FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma épületenergetikai fejlesztése” szövegrész helyébe az „AM KASZK
Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
épületenergetikai fejlesztése” szöveg,
B:531 mezőjében a „Győri Műszaki Szakképzési Centrum Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma energetikai korszerűsítése” szövegrész
helyébe a „Győri Szakképzési Centrum Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma energetikai korszerűsítése” szöveg,
C:531 mezőjében a „Győri Műszaki Szakképzési Centrum” szövegrész helyébe a „Győri Szakképzési
Centrum” szöveg,
B:542 mezőjében a „Zsolnay Vilmos Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája energetikai
korszerűsítése” szövegrész helyébe a „Pécsi Szakképzési Centrum Zsolnay Vilmos Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája energetikai korszerűsítése” szöveg,
C:544 mezőjében a „Szegedi Szakképzési Centrum” szövegrész helyébe a „Szegedi
Tudományegyetem” szöveg,
B:547 mezőjében „Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Savaria Szakgimnáziuma és
Kollégiuma energetikai korszerűsítése” szövegrész helyébe a „Vas Megyei Szakképzési Centrum
Savaria Közlekedési Szakgimnáziuma és Kollégiuma energetikai korszerűsítése” szöveg,
C:547 mezőjében a „Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum” szövegrész helyébe a „Vas Megyei
Szakképzési Centrum” szöveg,
D:549 mezőjében a „10,49” szövegrész helyébe a „11,07” szöveg,
D:550 mezőjében a „8,20” szövegrész helyébe a „9,40” szöveg,
B:552 mezőjében az „A Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet épületeinek energetikai
korszerűsítése” szövegrész helyébe az „A Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház
épületének energetikai korszerűsítése” szöveg,
D:571 mezőjében az „5,44” szövegrész helyébe a „7,06” szöveg,
B:573c mezőjében a „Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Ganz Ábrahám Szakgimnáziuma”
szövegrész helyébe a „Zalaegerszegi Szakképzési Centrum” szöveg,
C:573c mezőjében a „Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Ganz Ábrahám Szakgimnáziuma”
szövegrész helyébe a „Zalaegerszegi Szakképzési Centrum” szöveg,
B:573d mezőjében a „Győri Műszaki Szakképzési Centrum Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája energetikai fejlesztése” szövegrész helyébe a „Győri
Szakképzési Centrum Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
energetikai fejlesztése” szöveg,
C:573d mezőjében a „Győri Műszaki Szakképzési Centrum” szövegrész helyébe a „Győri Szakképzési
Centrum” szöveg,
B:573e mezőjében a „Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási
Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnáziuma energetikai fejlesztése” szövegrész helyébe
a „Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum energetikai fejlesztése” szöveg,
B:573j mezőjében az „Országos Vízügyi Főigazgatóság épületenergetikai fejlesztése” szövegrész
helyébe az „Országos Vízügyi Főigazgatóság épületeinek energetikai fejlesztése” szöveg és
D:641 mezőjében a „4,52” szövegrész helyébe a „3,22” szöveg

2.7.75.
lép.
3. Hatályát veszti az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 1. pont k) alpontja.
4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1476/2020. (VIII. 7.) Korm. határozathoz
1. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 6d. és 6e. sorral egészül ki:
[A

B

C
Felhívás keretösszege

D

E

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje]

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

6d.

KEHOP-2.1.9.

A víziközmű rendszereket érintő innovatív fejlesztések

15,00

kiemelt

2021. január

6e.

KEHOP-2.1.10.

A víziközmű rendszerek műszaki állapotának
felmérése, problémák feltárása

10,00

kiemelt

2021. január

D

E

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje]

kiemelt

2021. január

D

E

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje]

kiemelt

2021. január

(Mrd Ft)

2. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő sor lép:
[A

B

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

10.

KEHOP-2.2.6.

Víziközmű rendszerek és kapcsolódó fejlesztések
előkészítése a 2021–2027 tervezési időszakra

C
Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

3,00

3. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő sor lép:
[A
Felhívás azonosító jele

2.

KEHOP-3.1.4.

Felhívás neve

A hulladékgazdálkodás állami szintjének
hatékonysági fejlesztése

C
Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

20,00
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1.

B

[A

B

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

5.

KEHOP-3.2.4.

A hulladékválogatási rendszer hatékonyságának
növelése

5a.

KEHOP-3.2.5.

5b.

C

D

E

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje]

10,00

egyszerűsített

2021. január

Települési gyűjtőpontok kialakítása

5,00

egyszerűsített

2021. január

KEHOP-3.2.6.

A hulladékok szétválogatására is alkalmas egyszerű
hulladékudvarok létesítése

5,00

egyszerűsített

2021. január

5c.

KEHOP-3.2.7.

Illegális hulladéklerakók felszámolása közterületen

10,00

egyszerűsített

2021. január

5d.

KEHOP-3.2.8.

Sorompó és egyéb ingatlanvédelmi rendszerek
kiépítése az illegális hulladéklerakás megelőzése
érdekében

5,00

egyszerűsített

2021. január

5e.

KEHOP-3.2.9.

Lakossági szervezetek támogatása az ingatlanok
megfelelő, megfigyelése, őrzése céljából, az illegális
hulladéklerakás megelőzése érdekében

2,00

egyszerűsített

2021. január

5f.

KEHOP-3.2.10.

Hulladékgazdálkodáshoz, valamint kármentesítéshez
kapcsolódó projekt előkészítés a 2021–2027 tervezési
időszakra

8,50

kiemelt

2021. január

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)
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4. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat a következő 5. és 5a–5f. sorral egészül ki:

5787

1.

[A

B

C

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

5788

5. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 1. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat a következő 4a–4d. sorral egészül ki:
D

E

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje]

KEHOP-5.1.5.

Elosztók nagyobb hálózati rugalmasságot
és -stabilitást célzó klasszikus és intelligens
hálózatfejlesztései az időjárásfüggő, megújuló energia
alapú energiatermelők rendszerintegrációjának, és
az elektrifikáció elősegítésére

35,10

standard

2021. január

4b.

KEHOP-5.1.6.

Az átviteli rendszerirányító nagyobb hálózati
rugalmasságot és -stabilitást célzó hálózatfejlesztései
az időjárásfüggő, megújuló energia alapú
energiatermelők rendszerintegrációjának, és
az elektrifikáció elősegítésére

28,80

standard

2021. január

4c.

KEHOP-5.1.7.

A villamosenergia-rendszer rugalmasságát növelő
projektek támogatása a napelemes rendszerek
integrációjának elősegítésére

13,70

standard

2021. január

4d.

KEHOP-5.1.8.

Biomassza-erőmű fejlesztése

4,00

standard

2021. január

D

E

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje]

kiemelt

2021. január

4a.

6. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 1. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat a következő 16b. sorral egészül ki:
[A
Felhívás azonosító jele

16b.

KEHOP-5.2.14.

Felhívás neve

Energiahatékonysági kötelezettségi rendszer
beindításának ösztönzése

C
Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

4,00
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1.

B

1.

18a.

[A

B

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

KEHOP-5.3.3.

Közép- Duna menti Kiemelt térség komplex
energetika fejlesztésének előkészítése

C
Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

1,50

8. Hatályát veszti az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 1. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat 20. sora.

D

E

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének tervezett ideje]

kiemelt

2021. január
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7. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 1. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat a következő 18a. sorral egészül ki:

5789

5790

2. melléklet az 1476/2020. (VIII. 7.) Korm. határozathoz
1. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 11b. és 11c. sorral egészül ki:
[A

B

C

D

E

F

G

Magyarország

1.

Felhívás azonosító
jele

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

Projekt indikatív

központi

támogatási

költségvetéséből

kerete

megtéríthető

(Mrd Ft)

indikatív önerő

Projekt
benyújtásának

Szakmai elvárások]

várható ideje

(Mrd Ft)

11b.

KEHOP-1.1.0

Előrejelző rendszerek
fejlesztése, monitoring
hálózat fejlesztése

Országos Vízügyi
Főigazgatóság

0,90

0,17

–

–

2020

2020

A projekt célja a monitoringhálózatban
található mérőeszközök és mérőállomások
továbbfejlesztése, új állomások létesítése,
a működési feltételekhez szükséges eszközök
beszerzése és a vízrajzi információs és előrejelző
rendszerek továbbfejlesztésének, modernizálásának
előkészítése.
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11c.

KEHOP-1.1.0

Insula Magna – Komplex
Vízgazdálkodási és
Fenntartható Fejlesztési
Program

Országos Vízügyi
Főigazgatóság
(konzorciumvezető),
Észak-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság Széchenyi
István Egyetem

A projekt célja egy olyan hosszú távú és sokoldalú
fejlesztési koncepció kialakítása, amely lehetővé
teszi, hogy az Észak-Kisalföld térsége fenntartható
és mintaadó fejlesztési területté váljon. A projekt
alapelve a vízgazdálkodási fejlesztésekre épülő
környezeti és társadalmi-gazdasági fenntarthatóság
biztosítása, innovatív, természetalapú fejlesztési
megoldások alkalmazásával, szemléletformálással.
A nagyvízi mederben végrehajtott fejlesztések
a hullámtér árvízlevezető képességét javítják, így
csökkentve a mentesített öblözetekben az árvízi
kockázatokat; továbbá biztosítják az ökológiai
rehabilitációs munkák elvégzését.

[A

B

C

D

E

F

G

Magyarország

1.

Felhívás azonosító
jele

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

Projekt indikatív

központi

támogatási

költségvetéséből

kerete

megtéríthető

(Mrd Ft)

indikatív önerő

Projekt
benyújtásának

Szakmai elvárások]

várható ideje

(Mrd Ft)

48d.

48e.

KEHOP-1.3.0.

KEHOP-1.3.0

Szévíz-csatorna
komplex rendezése
a 0+000 – 23+500 km
szelvények között

Szent László-patak
fenntartható
vízgazdálkodása

Országos Vízügyi
Főigazgatóság
(konzorciumvezető),
Nyugat-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság

Országos Vízügyi
Főigazgatóság
(konzorciumvezető),
Közép-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság

0,50

1,40

–

A projekt célja a Zala vízgyűjtőjéhez tartozó
Megtörtént Szévíz-csatorna komplex rendezése, mely beruházás
2019-ben eredményeként javul a térség vízgazdálkodása,
helyreáll a csatorna vízszállító képessége.

–

A projekt kitűzött célja olyan beavatkozások
megvalósítása, amelyek egyaránt szolgálják
a környezeti értékek védelmét, a vizek jó ökológiai,
vízminőségi és mennyiségi állapotának elérését,
a bel- és csapadékvízzel mint vízkészlettel való
gazdálkodás fejlesztését. A tervezett intézkedések
révén nő a visszatartható édesvíz mennyisége,
mérséklődnek a vizek többletéből vagy hiányából
származó kedvezőtlen hatások. A projekt keretében
megvalósuló beruházások hozzájárulnak az EU Víz
Keretirányelv szerinti jó állapotú víztestek arányának
növekedéséhez is.

2020
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2. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 48d. sora helyébe a következő sor lép, és a táblázat a következő 48e–48i. sorral egészül ki:

5791

48g.

KEHOP-1.3.0

KEHOP-1.3.0

Síkvidéki vízpótló és tározási
lehetőségek fejlesztése
I. ütem

Hajdúhátság
vízgazdálkodásának
fejlesztése – CIVAQUA
program

Országos Vízügyi
Főigazgatóság
(konzorciumvezető),
Tiszántúli Vízügyi
Igazgatóság

0,53

0,50

–

–

2020

A projekt egy olyan fejlesztést készít elő, melynek
célja a Hajdúhátság és térsége állandó jellegű
vízellátásának megoldása, ennek érdekében
a 70-es években megkezdett, majd a 80-as években
félbemaradt főmű továbbfejlesztése történik.
A meglévő létesítmények felhasználásával, illetve
korszerűsítésével, valamint új létesítmények
építésével lehetségessé válik a Hajdúhátság és
térsége részére eljuttatni a Keleti-főcsatorna vizét.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 185. szám

2020

5792

48f.

Országos Vízügyi
Főigazgatóság
(konzorciumvezető),
Észak-magyarországi
Vízügyi Igazgatóság,
Tiszántúli Vízügyi
Igazgatóság,
Közép-Tisza-vidéki
Vízügyi Igazgatóság,
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság, Körös-vidéki
Vízügyi Igazgatóság

A síkvidéki tározók elsődleges funkciója a felesleges
káros víz (belvíz, csapadékvíz) összegyűjtése és
visszatartása mellett az aszályos időszakban
a megemelt vízszintnek köszönhetően a térség
vízháztartásának a javítása. A projekt célja
előkészíteni a vízvisszatartás fejlesztésével
a helyben hasznosítható és hasznosuló vízkészletek
növelését az ökológiai és mikroklimatikus előnyök
érdekében. A vízvisszatartás fejlesztése segíti
a klímaváltozás hatásainak mérséklését,
és csökkenti a vízzel kapcsolatos kockázatokat.
A projekt a 2016–2018 között készült síkvidéki
tározás fejlesztési tanulmánytervekben
vizsgált síkvidéki vízvisszatartási lehetőségek
megvalósítását, fejlesztését. A fejlesztések új tározók
létesítését, meglévő holtágak és medertározási
lehetőségek rekonstrukcióját célozzák.

48i.

KEHOP-1.3.0

KEHOP-1.3.0

CIVAQUA-Tócó projekt, mint
a Hajdúhátsági Többcélú
Vízgazdálkodási Rendszer
átalakítása, kibővítése

Országos Vízügyi
Főigazgatóság
(konzorciumvezető),
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság

Országos Vízügyi
Főigazgatóság
(konzorciumvezető),
Tiszántúli
Vízügyi Igazgatóság

2,57

15,75

–

–

2020

2020

A projekttel szembeni szakmai elvárás a Tócó
vízfolyás vízpótlása, a Keleti-főcsatornából
biztosított vízellátás révén, a felszíni vizekre
gyakorolt káros hatások, elsősorban a vízhiányok
mérséklése, a térség vízgazdálkodási helyzetének
javítása. A projekt további célja a vízvisszatartás és
vízszétosztás a vizeink jobb hasznosítása érdekében,
vizes élőhelyek kialakítása, rehabilitációja.
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48h.

A Gyálai Holt-Tisza
Vízgazdálkodási
Infrastruktúrájának komplex
fejlesztése

A projekt célja a vízelvezető rendszer elemeinek
fejlesztésével és rekonstrukciójával, valamint
új vízpótlás létesítésével a VKI előírásainak
megfelelően a jó állapot, ill. a jó ökológiai állapot
elérése, a biodiverzitás növelése, a degradált
állapotok megszüntetése az elérendő célkitűzés.
A vízrendszerek természetes folyásirányának
visszaállítása, megfelelő minőségű és mennyiségű
vízpótlás biztosítása szintén a vizek jó állapotának
elérését szolgálja. A vízelvezető rendszer elemeinek
fejlesztésével, rekonstrukciójával és a tározási
feltételek javításával csökkenthető a belvízi
kockázat, mely az ÁKK célkitűzése.

5793

[A

B

C

D

E

5794

3. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 69b–69d. sorral egészül ki:
F

G

Magyarország

1.

Felhívás azonosító
jele

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

Projekt indikatív

központi

támogatási

költségvetéséből

kerete

megtéríthető

(Mrd Ft)

indikatív önerő

Projekt
benyújtásának

Szakmai elvárások]

várható ideje

(Mrd Ft)

69b.

69c.

KEHOP-1.4.0

KEHOP-1.4.0

Pest-Észak árvízvédelmi
szakasz 35., 101., 37. és 38.
számú védvonalszakaszai
fejlesztése

Barát-patak torkolat és
környezetének fejlesztése

Budapest Főváros
Önkormányzata

Országos Vízügyi
Főigazgatóság
(konzorciumvezető),
Közép-Dunavölgyi Vízügyi
Igazgatóság

3,80

2,90

–

–

2020

A projekt az ÁKK tartalmával és intézkedéseivel
összhangban van, közvetlenül az 1.48. Pesti
árvízvédelmi öblözetet érinti. A fejlesztés
megvalósulása elsősorban Újpest és
a XIII. kerület vagyoni kockázatát csökkenti.
A fejlesztés megvalósítását sürgeti, hogy
a Budapestre készült árvízi kockázatkezelési tervek
szerint a MÁSZ-nak megfelelő kiépítettségi szint
a Pest-Észak árvízvédelmi szakaszon 10% alatti.

2020

A projekt fő célkitűzése a klímaváltozás
következményeként megjelenő szélsőséges
időjárási helyzetek következményeinek kezelése,
kártételeinek megelőzése. A beruházással olyan
műtárgy megvalósítása történik, amelynek funkciója
a Duna vizének kizárása a Barát-patak medréből,
valamint a patak váratlan nagy csapadékhozama
esetén a levezethetőségének biztosítása.
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KEHOP-1.4.0

Országos Vízügyi
Főigazgatóság
(konzorciumvezető),
Felső-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóság

0,49

–

2020
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69d.

Túr jobb és bal parti
torkolati szakaszának
kiépítése, Felső-Tisza Gulács
feletti szakasza árvízvédelmi
fejlesztésének befejezése

Az előkészítő projekt célja egy olyan fejlesztés
előkészítése, melynek keretében az alábbi
árvízvédelmi szakaszok előírásoknak megfelelő
kiépítésére, illetve fejlesztésére kerül sor:
a) Felső-Tisza Gulács feletti jobb parti szakasza
árvízvédelmi fejlesztésének befejezése,
b) Tisza jobb part 54+292 – 62+812 tkm között,
c) Tisza jobb part 48+200 – 51+991 tkm között,
d) Felső-Tisza Gulács feletti bal parti szakasza
árvízvédelmi fejlesztésének befejezése,
e) Tisza bal part 130+681 – 143+258 tkm között,
f ) Túr jobb és bal parti torkolati szakaszának
kiépítése,
g) Túr bal part 0+000 – 10+950 tkm között,
h) Túr jobb part 7+050 – 10+880 tkm között.
A fenti elemek megvalósulásával a Felső-Tisza-vidék
Gulács feletti magyar oldali szakasza
egyenszilárdságú biztonsággal fog rendelkezni.

5795

[A

B

C

D

E

5796

4. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 76a. sorral egészül ki:
F

G

Magyarország

1.

Felhívás azonosító
jele

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

Projekt indikatív

központi

támogatási

költségvetéséből

kerete

megtéríthető

(Mrd Ft)

indikatív önerő

Projekt
benyújtásának

Szakmai elvárások]

várható ideje

(Mrd Ft)

76a.

KEHOP-1.5.0

Dombvidéki tározók
Magyarország területén
(Zápor, Többcélú, Árvízcsúcs
csökkentő – tározók)

Országos Vízügyi
Főigazgatóság
(konzorciumvezető),
Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság,
Dél-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság,
Észak-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság,
Nyugat-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság,
Észak-magyarországi
Vízügyi Igazgatóság,
Közép-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság

0,90

–

2020

A patakok árhullámai ellen való védekezés
természetes eszköze a vízvisszatartás, a lefolyási
intenzitás csillapítása: az agrotechnikai és erdészeti
eszközökkel kombinált tározás. Ellenben csak
a tározók nyújtanak lehetőséget a kellő megelőző
védelemre. A dombvidéki vízfolyásokon lévő tározók
jelentős hatással vannak a víztestek morfológiai
viszonyaira, így a víztestek „jó állapotára” is. A projekt
célja azon tározók megvalósításának előkészítése,
amelyek hozzájárulnak a vizek okozta kártételek
mérséklésének, valamint – a fenntartható fejlődésen
keresztül – támogatják a vizek helyes hasznosítását,
valamint mérséklik a klímaváltozás okozta
szélsőségeket.
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[A

B

C

D

E

F

G

Magyarország

1.

Felhívás azonosító
jele

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

Projekt indikatív

központi

támogatási

költségvetéséből

kerete

megtéríthető

(Mrd Ft)

indikatív önerő

Projekt
benyújtásának

Szakmai elvárások]

várható ideje

(Mrd Ft)

99d.

99e.

KEHOP-1.6.0

KEHOP-1.6.0

A Magyar Honvédség
katasztrófavédelemmel
összefüggő beavatkozási
képességének fejlesztése III.

Logisztikai raktárcsarnok
építése – II.

Magyar Honvédség
Anyagellátó Raktárbázis

Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

3,50

0,30

–

–

2020

A projekt célja a Magyar Honvédség
katasztrófavédelmi, azon belül célzottan az
árvízvédelmi beavatkozó képességeinek
megerősítése, a tervezett fejlesztéseken
keresztül hozzájárulni a lakosság személy- és
vagyonbiztonságának növelése érdekében
kialakítandó magasabb minőségű
katasztrófavédelmi tevékenységhez. A fejlesztéssel
a Magyar Honvédség fenntartja jelenlegi – nem
katonai – katasztrófavédelmi közreműködések során
használt képességeit, tovább bővíti azok kapacitását,
ezzel hozzájárul az országos katasztrófavédelmi
rendszer képességeinek fejlesztéséhez.

2020

A projekttel szembeni szakmai elvárás
a klímaváltozás, vagy ipari katasztrófák miatt
létrejövő katasztrófahelyzet esetén felmerülő
logisztikai feladatok műveleti idejének csökkentése.
Az új raktárcsarnok megépítésével és az eszközök
rendezett tárolásával a rakodás gépesíthetővé
válik, mellyel jelentősen csökken a rakodási idő,
valamint gyorsabbá válik a logisztikai műveletek
végrehajtása.
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5. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 99d–99f. sorral egészül ki:

5797

KEHOP-1.6.0.

Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

6,00

–

2020

5798

99f.

Komplex tűzoltó
gépjárműfecskendők
rendszerbe állítása

A projekttel szembeni szakmai elvárás
a klímaváltozás hatásai miatt bekövetkező egyre
gyakoribb káresetek miatt a katasztrófavédelmi
szervek reagálóképességének hatékonyabbá tétele,
a klímaváltozás okozta káresetek elhárítására
felkészültebb, modernebb eszközökkel
az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának
megőrzése érdekében.

6. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 223a. és 223b. sorral egészül ki:
[A

B

C

D

E

F

G

Magyarország

1.

Felhívás azonosító
jele

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

Projekt indikatív

központi

támogatási

költségvetéséből

kerete

megtéríthető

(Mrd Ft)

indikatív önerő

Projekt
benyújtásának

Szakmai elvárások]

várható ideje

(Mrd Ft)

223a.

KEHOP-2.1.9.

Digitális, vízfogyasztást
ellenőrző rendszerek
továbbfejlesztése

Műszaki állapotfelmérést
és vagyonleltárt támogató
digitális platform létrehozása

Innovációs és Technológiai
Minisztérium, illetve
az Innovációs és
Technológiai Minisztérium
tulajdonosi joggyakorlása
alá tartozó gazdasági
társaság és az állami és
önkormányzati tulajdonú
közszolgáltatók

5,00

10,00

–

–

2021

A projekt célja a bekötések számának és
az ellenőrzések tapasztalatainak digitalizálásával
a jelentős problémát okozó illegális
hálózathasználat, illetve annak ellenőrizetlensége
miatt fellépő hálózati vízveszteségek visszaszorítását
támogató rendszer kialakítása, illetve a vízfogyasztás
digitális nyomonkövethetőségének fejlesztése.

2021

A projekt célja a víziközmű-társaságok
vonatkozásában az eszközök állapotának rögzítését
digitális módszerekkel lehetővé tévő vagyonleltárak
készítésére szolgáló platform létrehozása.
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223b.

KEHOP-2.1.9.

Innovációs és Technológiai
Minisztérium, illetve az
Innovációs és Technológiai
Minisztérium tulajdonosi
joggyakorlása alá tartozó
gazdasági társaság vagy
költségvetési szerve és
az állami és önkormányzati
tulajdonú közszolgáltatók

[A

B

C

D

E

F

G

Magyarország

1.

Felhívás azonosító
jele

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

Projekt indikatív

központi

támogatási

költségvetéséből

kerete

megtéríthető

(Mrd Ft)

indikatív önerő

Projekt
benyújtásának

Szakmai elvárások]

várható ideje

(Mrd Ft)

325.

KEHOP-2.2.6.

Közép-Duna Menti
Kiemelt térség víziközmű
fejlesztésének előkészítése

Közép-Duna Menti
Fejlesztési Tanács és
munkaszervezete

1,50

–

2021

A projekt célja a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség
fejlesztési céljainak eléréséhez hozzájáruló komplex
víziközmű-fejlesztés előkészítési feladatainak
elvégzése.
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7. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 325. sorral egészül ki:

8. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 326. sora helyébe a következő sor lép, és a táblázat a következő 326a–326d. sorral egészül ki:
[A

B

C

D

E

F

G

Magyarország

1.

Felhívás azonosító
jele

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

Projekt indikatív

központi

támogatási

költségvetéséből

kerete

megtéríthető

(Mrd Ft)

indikatív önerő

Projekt
benyújtásának

Szakmai elvárások]

várható ideje

(Mrd Ft)

326.

KEHOP-3.1.4.

Hulladékelemzés,
hulladékstatisztika,
hulladék-eszközfelmérés
és digitális nyilvántartás
létrehozása

326a.

KEHOP-3.1.4.

A hulladékgazdálkodási
hatóság applikációjának és
honlapjának kialakítása

Innovációs és Technológiai
Minisztérium, illetve az
Innovációs és Technológiai
Minisztérium tulajdonosi
joggyakorlása alá tartozó
gazdasági társaság, illetve
költségvetési szerve
Innovációs és Technológiai
Minisztérium, illetve az
Innovációs és Technológiai
Minisztérium tulajdonosi
joggyakorlása alá tartozó
gazdasági társaság, illetve
költségvetési szerve

5,00

–

2021

A projekt célja a hazai gazdaságban keletkező
hulladékáramok részleteinek megismerése és jobb
megértése a körforgásos gazdaságra történő átállás
előremozdítása érdekében.

5,00

–

2021

A projekt célja a hazai gazdaság körforgásos formára
történő átállását segítő új közigazgatási szerv
hatósági applikációjának és honlapjának kialakítása.

5799

326c.

326d.

KEHOP-3.1.4.

KEHOP-3.1.4.

KEHOP-3.1.4.

Szemléletformálás, oktatás,
tudatosítás

Hulladékgazdálkodási
kutatói platform kialakítása

Innovációs és Technológiai
Minisztérium, illetve
az Innovációs és
Technológiai Minisztérium
tulajdonosi joggyakorlása
alá tartozó gazdasági
társaság, illetve
költségvetési szerve
Innovációs és Technológiai
Minisztérium, illetve
az Innovációs és
Technológiai Minisztérium
tulajdonosi joggyakorlása
alá tartozó gazdasági
társaság, illetve
költségvetési szerve
Innovációs és Technológiai
Minisztérium, illetve
az Innovációs és
Technológiai Minisztérium
tulajdonosi joggyakorlása
alá tartozó gazdasági
társaság, illetve
költségvetési szerve

5800

326b.

A hulladékgazdálkodási
hatóság és az illegális
hulladéklerakás
felszámolásában
közreműködők eszközeinek
beszerzése

5,00

–

2021

2,00

–

2021

3,00

–

2021

A projekt célja a hazai gazdaság körforgásos formára
történő átállását segítő új közigazgatási szerv
és az illegális hulladéklerakás felszámolásában
közreműködők feladatainak ellátásához szükséges
eszközök beszerzése.
A projekt célja a környezet, a társadalom és
a gazdaság érdekeit együttesen figyelembe vevő
körforgásos gazdaság alapelveinek és
a fenntarthatóság elérésében betöltött szerepének
megismertetése, egyéni és gazdasági döntéseink
környezeti hatásának tudatosítása a magyar
társadalom és a hazai gazdaság szereplőinek minél
szélesebb körében.
A projekt célja a hazai gazdaság körforgásos formára
történő átállásának előmozdítása érdekében
a hazai és nemzetközi legjobb gyakorlatok
(best practices) összegyűjtése, valamint azoknak
a hazai hulladékgazdálkodási adottságok
figyelembevétele mellett, széles körű
elterjesztésüket lehetővé tévő implementációs
módszerek kidolgozása céljából felállításra kerülő
kutatói platform feladatainak támogatása.
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[A

B

C

D

E

F

G

Magyarország

1.

Felhívás azonosító
jele

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

Projekt indikatív

központi

támogatási

költségvetéséből

kerete

megtéríthető

(Mrd Ft)

indikatív önerő

Projekt
benyújtásának

Szakmai elvárások]

várható ideje

(Mrd Ft)

354.

KEHOP-3.2.10.

A barnamezős területeket is
magában foglaló,
a szennyezett területek
térinformatikai alapú
adatbázisának elkészítése

Agrárminisztérium

1,50

–

2021

A projekt célja egy olyan térinformatikai alapú
adatbázis elkészítése és üzembe helyezése, amely
a barnamezős területekre vonatkozó környezeti,
foglalkoztatási, gazdasági és építésügyi adatokat
a településfejlesztési tervekkel,
a helyi építési szabályzat előírásaival, valamint
a tulajdonviszonyokkal és a hatósági döntésekkel
együtt tudja elemezni, szemléltetni. A fejlesztés
révén az adatbázis egy sokrétű térképi felhasználói
felületen keresztül segítséget tud nyújtani a térségi
fejlesztések kijelöléséhez, meg fogja könnyíteni
a fejleszthető barnamezős területek lehatárolását,
valamint biztosítani fogja a szennyezett területek
további felszámolását megalapozó állami
intézkedések fontossági sorrendjét, szakpolitikai
prioritását. A fejlesztés eredményeként a beruházói
oldal számára is vonzó szolgáltatás biztosítható
a befektetésre alkalmas barnamezős területek
adatainak részletes bemutatásával.
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9. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 354., valamint 354a. és 354b. sorral egészül ki:

5801

354b.

KEHOP-3.2.10.

Agrárminisztérium

KEHOP-3.2.10.

Közép-Duna Menti Kiemelt
térségi hulladékgazdálkodási
fejlesztések stratégiai
megalapozása

Közép-Duna Menti
Fejlesztési Tanács és
munkaszervezete

4,00

1,50

–

–

2021

2021

A projekt célja a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség
fejlesztési céljainak eléréséhez hozzájáruló komplex,
korszerű, a körforgásos gazdaság irányába történő
elmozdulást elősegítő hulladékgazdálkodási
fejlesztés előkészítési feladatainak elvégzése.

F

G

5802

354a.

Kármentesítési beavatkozási
tervek készítése olyan
ismerten szennyezett
területekre vonatkozóan,
ahol a szennyezettség
lehatárolása, felmérése,
a lehetséges beavatkozások
tervezése még
nem történt meg

A projekt célja kármentesítési beavatkozási
tervek készítése olyan, a múlt századból örökölt
szennyezett iparterületek esetében, ahol az ott
folytatott kohászati, fémmegmunkálási, hadiipari
és vegyipari tevékenységek következtében jelentős
környezetkárosodás halmozódott fel a felszín alatti
térrészben az évtizedek során, ugyanakkor
a szennyezettség lehatárolása, felmérése,
a kockázatok számítása, a beavatkozási intézkedések
tervezése és azok költségeinek kalkulációja még
nem történt meg.

10. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 362b. sorral egészül ki:
[A

B

C

D

E
Magyarország

1.

Felhívás azonosító
jele

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

Projekt indikatív

központi

támogatási

költségvetéséből

kerete

megtéríthető

(Mrd Ft)

indikatív önerő

Projekt
benyújtásának

Szakmai elvárások]

várható ideje

(Mrd Ft)

KEHOP-3.3.0.

Szentendre Regionális Déli
Vízbázis megóvásához
szükséges kármentesítés

5,50

–

2020

A projekttel szembeni szakmai elvárás
a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait
betartva, hatósági kötelezésben foglaltak alapján
kármentesítési munkálatok elvégzése a Szentendre
Regionális Déli Vízbázis védőterületén. A projekt
eredményeként csökken a szennyezés okozta
környezeti és humán-egészségügyi kockázat.
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362b.

Országos Vízügyi
Főigazgatóság és
a Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság
konzorciuma

[A

B

C

D

E

F

G

Magyarország

1.

Felhívás azonosító
jele

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

Projekt indikatív

központi

támogatási

költségvetéséből

kerete

megtéríthető

(Mrd Ft)

indikatív önerő

Projekt
benyújtásának

Szakmai elvárások]

várható ideje

(Mrd Ft)

444b.

KEHOP-4.1.0

A Világörökség részét képező
élettelen természeti értékek
rekonstrukciója és
a hozzájuk kötődő
sérülékeny élővilág
megőrzését szolgáló
természetvédelmi célú
beavatkozások

Aggteleki Nemzeti Park
Igazgatóság

0,04

–

2020

A projekttel szembeni szakmai elvárás a fokozottan
védett, megkülönböztetett jelentőségű, illetve
védett barlangok, bányavágatok, mesterséges
üregek természeti állapotának helyreállítására,
a bennük található földtani és barlangtani,
kulturális örökségvédelmi értékeinek megőrzésére,
illetve az azokban élő különleges barlanglakó és
barlangkedvelő fajok – közösségi jelentőségű és
fokozottan védett vagy védett fajok – megőrzésére
irányuló fejlesztések előkészítése. Ezek mellett
a projekt keretében megtörténik az Aggteleki
Nemzeti Park területén, illetve a támogatást igénylő
működési területén lévő védett (nemzetközi és
országos jelentőségű) mára benövényesedett,
több helyen feltöltődött, kőzettörmelékkel, illetve
agyaggal és egyéb hordalékkal befedődött földtani
alapszelvények és földtani képződmények, valamint
ex-lege védett források rekonstrukciójának szakmaiműszaki előkészítése.
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11. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 444b–444s. sorral egészül ki:

5803

444d.

KEHOP-4.1.0

KEHOP-4.1.0

Duna-menti bemutatási
infrastruktúra-fejlesztések

Csaj-tó ökológiai
állapotjavítása és bemutatási
célú fejlesztése

Bükki Nemzeti Park
Igazgatóság

Duna–Dráva Nemzeti Park
Igazgatóság

Kiskunsági Nemzeti Park
Igazgatóság

0,09

0,04

0,04

–

–

–

2020

2020

A projekt célja a kölkedi Fehér Gólya Múzeum
jelenlegi – rossz állapotú – épülete helyett egy
új ingatlan építése, korszerű épületenergetikai
megoldások alkalmazása, a kiállítás korszerűsítése,
a bemutatási témakörök kibővítése. A Boki-Duna
halászati bemutatóhelyen a bemutatáshoz használt
eszközállomány cseréje, fejlesztése, a szolgáltatások
színvonalának fejlesztése, a kapcsolódó tanösvények
felújítása. A Mohácsi Nemzeti Emlékhely épületének
és fűtési rendszerének energetikai korszerűsítése,
felújítása.

2020

A projekt célja egy olyan természetvédelmi projekt
megvalósulásának előkészítése, melynek keretében
a kiemelkedő értékű vízimadár-közösség fészkelési
sikerének jelentős növelésére fog sor kerülni
az emlős ragadozók kizárásával. Továbbá
a védett, Natura 2000 és Ramsari terület természeti
értékeinek ismertebbé tételén, élményalapú
bemutatásán keresztül a természetvédelem
társadalmi támogatottsága növekedni fog
a térségben.
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444e.

KEHOP-4.1.0

5804

444c.

Komplex élőhelyfejlesztési
program a Dél-borsodi
Tájegység területén:
élőhely-rehabilitáció
(fa- és gyeptelepítések),
vizesélőhely-rekonstrukció,
invazív fajok visszaszorítása

A projekt célja egy komplex tájrehabilitációs program
kidolgozása vizes élőhelyek rehabilitációjával,
LIDAR felmérésre alapozott vízborítási modell
felhasználásával, invazív fajok visszaszorításával,
őshonos növények visszatelepítésével. Kotrások,
mederrendezések, árkok betömése, költőszigetek
kialakítása. Gémes kutak, kutak felújítása, használatba
vétele, tájképi értékének megőrzése. Tanyák tájba
illő felújítása. Régi beton építmények romjainak
felszámolása, tájsebek megszüntetése.

KEHOP-4.1.0

Körös–Maros
Nemzeti Park Igazgatóság

0,05

–

2020

A projekttel szembeni szakmai elvárás a Körös–Maros
Nemzeti Park szikes pusztai és ártéri területein
található 2830 hektáros célterületen vizes élőhelyek
helyreállításának előkészítése, a területen jelenlévő
védett és közösségi jelentőségű természeti értékek
megőrzése érdekében.

2020

A projekt keretében megtörténik az Őrségi Nemzeti
Park természeti értékeinek és a sajátos szeres
településszerkezet nyomán kialakult táji értékek
bemutatását célzó infrastruktúra kialakításának
előkészítése, beleértve egy fogadóépület
engedélyezési és kiviteli terveinek elkészíttetését,
valamint a bemutatóhelyek komplex fejlesztési
lehetőségeinek és terveinek kidolgozása.

KEHOP-4.1.0

Az Őrségi Nemzeti
Park szeres
településszerkezetéhez
kapcsolódó természeti
értékek bemutatása

444h.

KEHOP-4.1.0

A Tápió-Hajta
kisvízfolyásainak komplex
fejlesztését célzó
beruházások

Duna–Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság

0,15

–

2020

A projekt célja a Tápió és az (Öreg-)Hajta vízfolyások
és a környezetükben található vizes élőhelyek
komplex revitalizációjának megalapozó vizsgálata,
majd a szükséges vízjogi tervek és engedélyek
beszerzése figyelemmel a táj életében kiemelkedő
fontosságú vízvisszatartásokra.

444i.

KEHOP-4.1.0

Táji léptékű ökológiai célú
vízgazdálkodási koncepció
megvalósítása a Hanságban

Fertő–Hanság Nemzeti
Park Igazgatóság

0,02

–

2020

A projekt célja a természetes és természetközeli
állapotú vizes élőhelyek és életközösségeik ökológiai
állapotának javítása a Hanságban.

2020

A projekt célja a természetes és mesterséges, vízi
és vizes élőhelyek vízháztartás-rekonstrukciója
(vízmegtartás, vízpótlás, műtárgyépítés
és -javítás), élőhely-rekonstrukciója (kotrás,
csatornamegszüntetés), pufferterület kialakítása
(területvásárlás, művelésiág-váltás), élőhelyfejlesztés,
célzott élőhelykezelés, megalapozó és nyomon
követő vizsgálatok, gazdálkodókkal való
kapcsolattartás és együttműködés, kompenzációs
intézkedések, szemléletformálás, fajmegőrzési tervek
készítése.

444g.

444j.

KEHOP-4.1.0

Nyírségi és bihari vizes
élőhelyek rehabilitációs
programja

Őrségi Nemzeti Park
Igazgatóság

Hortobágyi Nemzeti Park
Igazgatóság

0,06

0,14

–

–
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444f.

Körös–Maros Nemzeti
Parkban megvalósuló
vizesélőhely-rehabilitációs
beavatkozások műszakiszakmai tervezése

5805

444l.

KEHOP-4.1.0

KEHOP-4.1.0

Komplex természetvédelmi
látogatói infrastruktúra
kialakítása a Nagy-széksóstó
térségében

Bükki Nemzeti Park
Igazgatóság

Kiskunsági Nemzeti
Park Igazgatóság
(konzorciumvezető)
Mórahalom Városi
Önkormányzat

0,02

0,04

–

–

2020

2020

A projekt célja a Körös-éri Tájvédelmi Körzet
Mórahalom város külterületén található,
Nagy-széksóstó elnevezésű részterületén és annak
tágabb térségében előforduló természeti értékek
bemutatása és népszerűsítése a térség lakossága, és
az odalátogatók körében az ehhez elengedhetetlen
komplex látogatói infrastruktúra kulcselemeinek
kialakításával. A fejlesztés főbb elemei:
a célterületen már meglévő épületek infrastrukturális
elemeinek funkcióval történő ellátása, bekapcsolása,
új épületek – Gólya menedékház és vízbe süllyesztett
madárles – létrehozása, valamint a hozzájuk
kapcsolódó interaktív kül- és beltéri bemutatóterek
és szolgáltatások kialakítása.

5806

444k.

Zagyva-völgyi vizes
élőhelyek és fás legelők
rekonstrukciója

A projekt célja a részben költőszigetek kialakítása
elsősorban a gulipán, gólyatöcs, piroslábú cankó és
kis lile fészkelési lehetőségeinek biztosítására.
Más részeken iszapkotrás, illetve nádvágás
biztosítaná a sekélyvizes táplálkozóterületek
fennmaradását. A hatvani, kisgombosi fáslegelő
területén található idős tölgy egyedek megóvása,
a fáslegelő területén a spontán erdősödési
folyamatok visszaszorítása, a terület értékeit
bemutató ismertető kiadvány és tanösvény
kialakítása a cél a térség utolsó idős fáslegelőjén.
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444n.

444o.

KEHOP-4.1.0

KEHOP-4.1.0

Komplex élőhely-fejlesztési
program a Dél-hevesi
Tájegység területén:
élőhely-rehabilitáció
(fa- és gyeptelepítések),
vizesélőhely-rekonstrukció,
invazív fajok visszaszorítása

KEHOP-4.1.0

A Fertő–Hanság Nemzeti
Park Igazgatóság által
üzemeltetett oktatási
helyszínek korszerűsítése

Aggteleki Nemzeti Park
Igazgatóság

Bükki Nemzeti Park
Igazgatóság

Fertő–Hanság Nemzeti
Park Igazgatóság

0,03

0,04

0,03

–

–

–

2020

2020

A Dél-hevesi Tájegység területén fák, facsoportok
őshonos fafajokkal történő fafajcserés átalakítása,
új facsoportok, fasorok létrehozására a ragadozó
madarak fészkelőhelyének a biztosítására,
vizesélőhely-fejlesztések időszakos vízállású fertők
és mocsárrétek revitalizációjára, kis kiterjedésű
szántóföldek esetében gyeptelepítés, invazívan
terjedő lágy és fásszárúak elleni védelem
valósul meg.

2020

A fejlesztés célja a Fertő–Hanság Nemzeti Park
Igazgatóság oktatóközpontjának és diáktábori
helyszínének valamint környezetük infrastrukturális
fejlesztése, illetve ennek révén a természetvédelmi
tevékenység hatékonyabb bemutatása az iskolás
korosztály számára.
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444m.

A vizes illetve vízi élőhelyek
eredeti jellegének és az
azokhoz kötődő fajok
élettani igényeinek
megfelelő vízellátottság,
vízfelület és partmenti
környezet természetvédelmi
célú helyreállítása és
monitorozása

A projekttel szembeni szakmai elvárás a vizes
élőhelyek fenntartása és bővítése, a nyílt
vízfelületekhez kötődő madárvilág vonuló (pihenő)
és fészkelőterületeinek kedvező természeti
állapotba történő fejlesztését célzó beavatkozások;
a védett és fokozottan védett hal-, kétéltű- és
hüllőfajok ökológiai igényeinek érdekében végzett
élőhelyfejlesztési feladatok, halak- és körszájúak
életterének védelmét célzó rehabilitációs
tevékenységek, valamint a vízhez kötött
mikro- és makroszintű életformák ökoszisztéma
szolgáltatásainak fenntartását célzó beavatkozások

5807

444q.

KEHOP-4.1.0

A Kiskunsági Nemzeti
Parki Igazgatóság
természetvédelmi kezelés
biztosítása érdekében
működtetett állattartó
telepeinek korszerűsítése

KEHOP-4.1.0

Veszélyeztetett növényés állatfajok, társulások
természetvédelmi
helyzetének javítása

Hortobágyi Nemzeti Park
Igazgatóság

Kiskunsági Nemzeti Park
Igazgatóság

Őrségi Nemzeti Park
Igazgatóság

0,03

0,07

0,02

–

–

–

2020

2020

A projekt keretében a legeltetett
mocsár- és láprétek, szikes és homoki gyepek
életközösségeinek, valamint az őshonos
háziállatfajták nagy értékű génállományának
megőrzését szolgáló mezőgazdasági infrastruktúra
hosszú távú, jó minőségű fenntartásához szükséges
létesítményi körülmények kialakítására fog sor
kerülni.

2020

A projekt keretében az Őrségi Nemzeti Park
Igazgatóság működési területén található egyes
vizes élőhelyek helyreállításához szükséges tervek
kidolgozása és engedélyek beszerzése történik
meg, a következő fejlesztési elemek tekintetében:
a Gyöngyös-patak mentén és a kőszegi alsóréten
található vizes élőhelyek helyreállítása 75 hektáron,
a Kemenesmagasi láp rekonstrukciója 70 hektáron,
a Kőszegi Tájvédelmi Körzet és az Őrségi Nemzeti
Park erdei vizes élőhelyeinek rekonstrukciója, kétéltű
átereszek építése.
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444r.

KEHOP-4.1.0

5808

444p.

Természetvédelmi
rendeltetésű erdők és
„erdő” művelési ágú
területek természetvédelmi
kezeléséhez, ill. a folyamatos
erdőborítást biztosító
(pro silva) erdőkezeléshez
szükséges infrastrukturális
háttér fejlesztése

A projekt általános célja a fenntartható,
természetközeli, tartamos erdőgazdálkodás
feltételeinek megteremtése, a Hortobágyi
Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében
lévő erdőterületeken. A konkrét cél a területek
természetvédelmi kezeléséhez, a folyamatos
erdőborítást biztosító technológiához szükséges
gépek, eszközök beszerzése. A beszerzendő gépekkel
történő természetvédelmi kezelés eredményeképpen
létrejövő fás vegetációval nem (inváziós fajoktól
mentesített gyepterületek), vagy csak részben fedett
(fás legelők) területek hosszú távú fenntartását
kaszáltatással, illetve legeltetéssel kívánjuk
megoldani. Az őshonos fás vegetációval borított
területek hosszú távon, minimális beavatkozással
képesek fenn maradni.

KEHOP-4.1.0

Őrségi Nemzeti Park
Igazgatóság

0,03

–

2020

12. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 456a. sorral egészül ki:
[A

B

C

D

E

F

G

Magyarország

1.

Felhívás azonosító
jele

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

Projekt indikatív

központi

támogatási

költségvetéséből

kerete

megtéríthető

(Mrd Ft)

indikatív önerő
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444s.

Az Őrség és a Vendvidék
Természetvédelmi Tájegység
természeti értékeinek
bemutatása

A projekt keretében megtörténik a Harmatfű
Természetvédelmi Oktatóközpont felújításához
és egy hozzá kapcsolódó szabadtéri oktatóudvar
kialakításához szükséges tervek kidolgozása, továbbá
kialakításra kerül egy Apátistvánfalván kialakítandó
tematikus kiállítás.

Projekt
benyújtásának

Szakmai elvárások]

várható ideje

(Mrd Ft)

456a.

KEHOP-4.2.0

A természetvédelmi
őrszolgálat komplex
fejlesztése

Duna–Dráva Nemzeti Park
Igazgatóság

0,02

–

2020

A fejlesztés célja a természetvédelmi őrszolgálat
természetvédelmi monitorozási, kezelési,
vagyongazdálkodási és oktatási-bemutatási
feladatainak hatékony ellátásához szükséges
infrastruktúra, valamint a természetvédelmi
őrszolgálat terepi mobilitásához szükséges speciális
járművek biztosítása. További cél a hatékony
terepi megfigyelés, adatfeldolgozás és továbbítás
eszközrendszerének biztosítása.

5809

[A

B

C

D

E

F

5810

13. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 457a–457c. sorral egészül ki:
G

Magyarország

1.

Felhívás azonosító
jele

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

Projekt indikatív

központi

támogatási

költségvetéséből

kerete

megtéríthető

(Mrd Ft)

indikatív önerő

Projekt
benyújtásának

Szakmai elvárások]

várható ideje

(Mrd Ft)

457a.

KEHOP-4.3.0

Megújuló adatokra
támaszkodó, ökoszisztémaszolgáltatás alapú
zöldinfrastruktúrafejlesztések stratégiai
tervezésének megalapozása

Agrárminisztérium

0,07
(ebből
VEKOP:
0,02)

–

2020

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 185. szám

A projekt a kidolgozott országos ökoszisztéma alaptérkép, a
természetes és természetközeli ökoszisztémák
állapotát közvetlenül befolyásoló kulcságazatok,
továbbá a helyi, illetve regionális szintű integrációt célzó
mintaterületi fejlesztések megvalósítására irányul. Ezen
belül: A kidolgozott országos ökoszisztéma alaptérkép,
ökoszisztéma-állapot térkép és ökoszisztéma-szolgáltatás
térkép, valamint Zöldinfrastruktúra térkép tematikus
bővítésének, validálásának, illetve
a későbbi, megújuló adatokon alapuló változáselemezés
(országos és regionális) módszertani megalapozása;
a természetes és természetközeli ökoszisztémák állapotát
közvetlenül befolyásoló kulcságazatok – területfejlesztés,
településfejlesztés, közlekedés, építőipar, mezőgazdaság,
erdőgazdálkodás, vízgazdálkodás – tervezési és
döntéshozatali folyamatainak részletes feltérképezése
az ökoszisztéma-szolgáltatások értékelésével kapcsolatos
eredményének integrálására, illetve a mindennapi ágazati
gyakorlatban történő alkalmazás biztosítására irányuló
zöldinfrastruktúra fejlesztések előkészítése; a helyi, illetve
regionális szintű integrációt célzó mintaterületi fejlesztések
megalapozása, beleértve a célterületek kijelölését, részletes
felmérését, az érintett kulcsszereplők és adatigények
azonosítását, valamint a tervek elkészítésének módszertani
megalapozását.

457c.

KEHOP-4.3.0

KEHOP-4.3.0

Biotikai adatbázisok,
monitoring és adatgyűjtések
integrált fejlesztését célzó
projekt

Agrárminisztérium

Agrárminisztérium

0,05
(ebből
VEKOP:
0,02)

0,03
(ebből
VEKOP:
0,01)

–

–

2020

A fejlesztés átfogó célja az ágazati kommunikáció
hatékonyságának erősítése, a regionális és központi szintű
kommunikációs infrastruktúra összhangjának megteremtése,
továbbá a lakossági elköteleződés erősítése a legfontosabb
kihívások széles körű kommunikációja révén.

2020

A hazánkban előforduló védett, veszélyeztetett természeti
értékek helyzetének nyomon követésére, a megőrzés
lépéseinek megalapozására, illetve az idegenhonos inváziós
fajok állományainak visszaszorítására irányuló fejlesztések
megalapozásaként a projekt keretében
az alábbi fő tevékenységek valósulnak meg:
a) a meglévő előfordulási adatforrások (adatbázisok) részletes
feltérképezése és hiányelemzése,
b) a bevonható és bevonandó állami és társadalmi szereplők,
közösségi adatgyűjtők, tudományos intézmények és
szakemberek körének meghatározása,
c) a szakrendszerek és nyilvántartások fejlesztésre/javításra
szoruló hiányosságainak feltárása és a szükséges intézkedések
meghatározása,
d) a meglévő monitorozó rendszerek (pl. Nemzeti
Biodiverzitás-monitorozó Rendszer) műszaki fejlesztési
lehetőségeinek meghatározása,
e) a természeti értékek – fajok és élőhelyek – állapotának
nyomon követésére irányuló korszerű országos monitorozó
rendszer szakmai koncepciójának kidolgozása, műszakiszakmai paramétereinek meghatározása,
f ) a természeti értékek aktuális természetvédelmi
helyzetének felméréséből és monitorozásból származó
adatok rendszerezéséhez, tárolásához, értékeléséhez,
továbbá az ágazaton belüli és külső felhasználók felét történő
megosztásához, regionális és országos kommunikációjához
szükséges eszközrendszer meghatározása, az infrastrukturális
háttér megteremtésének megalapozása.
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457b.

Hazánk természeti és táji
örökségének megőrzése
iránti széleskörű
társadalmi elköteleződés
kommunikációs feltételeinek
megteremtése

5811

[A

B

C

D

E

F

5812

14. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 573k–573t. sorral egészül ki:
G

Magyarország

1.

Felhívás azonosító
jele

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

Projekt indikatív

központi

támogatási

költségvetéséből

kerete

megtéríthető

(Mrd Ft)

indikatív önerő

Projekt
benyújtásának

Szakmai elvárások]

várható ideje

(Mrd Ft)

573k.

573l.

KEHOP-5.2.2

KEHOP-5.2.2

Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara
a 435/2015. (XII. 28.)
Korm. rendelet szerint

Nemzeti
Egészségbiztosítási
Alapkezelő épületeinek
energetikai korszerűsítése

Nemzeti
Egészségbiztosítási
Alapkezelő
a 435/2015. (XII. 28.)
Korm. rendelet szerint

Petőfi Irodalmi Múzeum
épületeinek energetikai
korszerűsítése

Petőfi Irodalmi Múzeum
a 435/2015. (XII. 28.)
Korm. rendelet szerint

3,00

0,10

1,20

–

–

–

2020

2020

A fejlesztés célja a 2012/27/EU európai parlamenti
és tanácsi irányelv 7. cikkében foglaltak teljesítése.
A korszerűsítésre kerülő épületek fejlesztése
során szem előtt kell tartani a költségoptimalizált
követelményszintnek való megfelelést, amelyet
a 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv,
valamint a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet ír elő.

2020

A fejlesztés célja a 2012/27/EU európai parlamenti
és tanácsi irányelv 7. cikkében foglaltak teljesítése.
A korszerűsítésre kerülő épületek fejlesztése
során szem előtt kell tartani a költségoptimalizált
követelményszintnek való megfelelést, amelyet
a 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv,
valamint a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet ír elő.
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573m.

KEHOP-5.2.2

Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara épületeinek
energetikai korszerűsítése

A fejlesztés célja a 2012/27/EU európai parlamenti
és tanácsi irányelv 7. cikkében foglaltak teljesítése.
A korszerűsítésre kerülő épületek fejlesztése
során szem előtt kell tartani a költségoptimalizált
követelményszintnek való megfelelést, amelyet
a 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv,
valamint a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet ír elő.

573o.

573p.

573q.

573r.

KEHOP-5.2.2

KEHOP-5.2.2

KEHOP-5.2.2

KEHOP-5.2.2

KEHOP-5.2.2

ERFO Közhasznú
Nonprofit Kft. épületeinek
energetikai korszerűsítése

FŐKEFE Közhasznú
Nonprofit Kft. épületeinek
energetikai korszerűsítése

KÉZMŰ Közhasznú
Nonprofit Kft.
a 435/2015. (XII. 28.)
Korm. rendelet szerint

ERFO Közhasznú
Nonprofit Kft.
a 435/2015. (XII. 28.)
Korm. rendelet szerint

FŐKEFE Közhasznú
Nonprofit Kft.
a 435/2015. (XII. 28.)
Korm. rendelet szerint

Vasútegészségügyi
Nonprofit Kft. épületeinek
energetikai korszerűsítése

Vasútegészségügyi
Nonprofit Kft.
a 435/2015. (XII. 28.)
Korm. rendelet szerint

Ópusztaszer Nemzeti
Történeti Emlékpark
Nonprofit Kft. épületeinek
energetikai korszerűsítése

Ópusztaszer Nemzeti
Történeti Emlékpark
Nonprofit Kft.
a 435/2015. (XII. 28.)
Korm. rendelet szerint

1,20

0,87

1,30

2,20

1,00

–

–

–

–

–

2020

2020

A fejlesztés célja a 2012/27/EU európai parlamenti
és tanácsi irányelv 7. cikkében foglaltak teljesítése.
A korszerűsítésre kerülő épületek fejlesztése
során szem előtt kell tartani a költségoptimalizált
követelményszintnek való megfelelést, amelyet
a 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv,
valamint a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet ír elő.

2020

A fejlesztés célja a 2012/27/EU európai parlamenti
és tanácsi irányelv 7. cikkében foglaltak teljesítése.
A korszerűsítésre kerülő épületek fejlesztése
során szem előtt kell tartani a költségoptimalizált
követelményszintnek való megfelelést, amelyet
a 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv,
valamint a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet ír elő.

2020

A fejlesztés célja a 2012/27/EU európai parlamenti
és tanácsi irányelv 7. cikkében foglaltak teljesítése.
A korszerűsítésre kerülő épületek fejlesztése
során szem előtt kell tartani a költségoptimalizált
követelményszintnek való megfelelést, amelyet
a 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv,
valamint a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet ír elő.

2020

A fejlesztés célja a 2012/27/EU európai parlamenti
és tanácsi irányelv 7. cikkében foglaltak teljesítése.
A korszerűsítésre kerülő épületek fejlesztése
során szem előtt kell tartani a költségoptimalizált
követelményszintnek való megfelelést, amelyet
a 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv,
valamint a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet ír elő.
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573n.

KÉZMŰ Közhasznú
Nonprofit Kft. épületeinek
energetikai korszerűsítése

A fejlesztés célja a 2012/27/EU európai parlamenti
és tanácsi irányelv 7. cikkében foglaltak teljesítése.
A korszerűsítésre kerülő épületek fejlesztése
során szem előtt kell tartani a költségoptimalizált
követelményszintnek való megfelelést, amelyet
a 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv,
valamint a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet ír elő.

5813

573t.

KEHOP-5.2.2

KEHOP-5.2.2

Országos Vízügyi
Főigazgatóság
épületeinek energetikai
korszerűsítése

Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
a 435/2015. (XII. 28.)
Korm. rendelet szerint

Országos Vízügyi
Főigazgatóság
a 435/2015. (XII. 28.)
Korm. rendelet szerint

1,70

–

4,32

–

2020

2020

A fejlesztés célja a 2012/27/EU európai parlamenti
és tanácsi irányelv 7. cikkében foglaltak teljesítése.
A korszerűsítésre kerülő épületek fejlesztése
során szem előtt kell tartani a költségoptimalizált
követelményszintnek való megfelelést, amelyet
a 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv,
valamint a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet ír elő.

5814

573s.

Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
épületeinek energetikai
korszerűsítése

A fejlesztés célja a 2012/27/EU európai parlamenti
és tanácsi irányelv 7. cikkében foglaltak teljesítése.
A korszerűsítésre kerülő épületek fejlesztése
során szem előtt kell tartani a költségoptimalizált
követelményszintnek való megfelelést, amelyet
a 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv,
valamint a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet ír elő.

15. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 640f–640h. sorral egészül ki:
[A

B

C

D

E

F

G

Magyarország

1.

Felhívás azonosító
jele

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

Projekt indikatív

központi

támogatási

költségvetéséből

kerete

megtéríthető

(Mrd Ft)

indikatív önerő

Projekt
benyújtásának

Szakmai elvárások]

várható ideje

(Mrd Ft)

KEHOP-5.2.3.

Magyarországi Autonóm
Orthodox Izraelita
Hitközség

0,30

–

2020
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640f.

Magyarországi Autonóm
Orthodox Izraelita Hitközség
épületeinek energetikai
fejlesztése

A fejlesztés célja a 2012/27/EU európai parlamenti
és tanácsi irányelv 7. cikkében foglaltak teljesítése.
A korszerűsítésre kerülő épületek fejlesztése
során szem előtt kell tartani a költségoptimalizált
követelményszintnek való megfelelést, amelyet
a 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv,
valamint a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet ír elő.

640h.

KEHOP-5.2.3.

KEHOP-5.2.3.

Balatonfüredi Református
Egyházközség épületeinek
energetikai korszerűsítése

Energetikai korszerűsítés
a Szatmári Irgalmas
Nővéreknél

Balatonfüredi Református
Egyházközség

Szent Vincéről Nevezett
Szatmári Irgalmas Nővérek
Társulata

0,10

0,28

–

–

2020

2020

A fejlesztés célja a 2012/27/EU európai parlamenti
és tanácsi irányelv 7. cikkében foglaltak teljesítése.
A korszerűsítésre kerülő épületek fejlesztése
során szem előtt kell tartani a költségoptimalizált
követelményszintnek való megfelelést, amelyet
a 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv,
valamint a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet ír elő.
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640g.

A fejlesztés célja a 2012/27/EU európai parlamenti
és tanácsi irányelv 7. cikkében foglaltak teljesítése.
A korszerűsítésre kerülő épületek fejlesztése
során szem előtt kell tartani a költségoptimalizált
követelményszintnek való megfelelést, amelyet
a 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv,
valamint a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet ír elő.

16. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 652a. és 652b. sorral egészül ki:
[A

B

C

D

E

F

G

Magyarország

1.

Felhívás azonosító
jele

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

Projekt indikatív

központi

támogatási

költségvetéséből

kerete

megtéríthető

(Mrd Ft)

indikatív önerő

Projekt
benyújtásának

Szakmai elvárások]

várható ideje

(Mrd Ft)

652a.

KEHOP-5.2.14.

Energiahatékonysági
kötelezettségi rendszer
beindításának ösztönzése

Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási
Hivatal és az Innovációs és
Technológiai Minisztérium
konzorciuma

4,00

–

2021

A fejlesztés célja a 2012/27/EU európai parlamenti
és tanácsi irányelv 7. cikkében foglaltak teljesítése.
A korszerűsítésre kerülő épületek fejlesztése
során szem előtt kell tartani a költségoptimalizált
követelményszintnek való megfelelést, amelyet
a 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv,
valamint a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet ír elő.

5815

KEHOP-5.3.3.

Közép-Duna Menti
Fejlesztési Tanács és
munkaszervezete

1,50

–

2021

5816

652b.

Közép-Duna Menti
Kiemelt térségi energetikai
fejlesztések stratégiai
megalapozása

A fejlesztés célja a 2012/27/EU európai parlamenti
és tanácsi irányelv 7. cikkében foglaltak teljesítése.
A korszerűsítésre kerülő épületek fejlesztése
során szem előtt kell tartani a költségoptimalizált
követelményszintnek való megfelelést, amelyet
a 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv,
valamint a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet ír elő.

17. Hatályát veszti az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 401., 435., 439., 442. és 666. sora.
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5817

A Kormány 1477/2020. (VIII. 7.) Korm. határozata
a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
1. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat] 1/A. pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
„1/A. A Kormány az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról
szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján úgy határoz, hogy
a) a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1584/2019. (X. 15.) Korm. határozattal módosított,
a 2. mellékletben foglalt táblázat 32f., 32h., 55. és 59. sora szerinti kiemelt projektek,
b) az 1129/2020. (III. 25.) Korm. határozattal módosított, a 2. mellékletben foglalt táblázat 50. sora szerinti kiemelt
projekt, valamint
c) a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1477/2020. (VIII. 7.) Korm. határozattal módosított,
a 2. mellékletben foglalt táblázat 9., 12., 13., 22., 25., és 32g. sora szerinti kiemelt projekt
szakpolitikai felelős által javasolt műszaki-szakmai tartalmának bővítéséhez kapcsolódó, azzal arányos keretemelése
és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 3–6. §-ában foglalt eljárási szabályok ne kerüljenek alkalmazásra.”
2. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat a következő 1/B. ponttal egészül ki:
„1/B. A Kormány
a) egyetért a KÖFOP módosításának indokoltságával, és felhatalmazza a Miniszterelnökséget vezető minisztert,
hogy az irányító hatósággal együttműködve kezdje meg a KÖFOP módosításával kapcsolatos tárgyalást az Európai
Bizottsággal, és felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy tájékoztassa a Kormányt az Európai
Bizottsággal folytatott tárgyalás eredményeképpen létrejött KÖFOP módosítás végleges javaslatáról,
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2020. szeptember 30.
b) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az irányító hatóság útján gondoskodjon a KÖFOP-ban
átcsoportosítani tervezett költségkeretek mértékének megfelelő kötelezettségek vállalásáról.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
folyamatos”
3. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat
a)
1. melléklete az 1. melléklet,
b)
2. melléklete a 2. melléklet
szerint módosul.
4. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat
4.1. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat
4.1.1.
C:2 mezőjében a „2,90” szövegrész helyébe a „2,900 [ebből Versenyképes Közép-Magyarország
Operatív Program (a továbbiakban: VEKOP): 0,554]” szöveg,
4.1.2.
C:3 mezőjében a „4,00” szövegrész helyébe a „3,998 (ebből VEKOP: 0,764)” szöveg,
4.1.3.
C:4 mezőjében a „14,50” szövegrész helyébe a „14,500 (ebből VEKOP: 2,770) szöveg,
4.1.4.
C:5 mezőjében a „3,00” szövegrész helyébe a „2,984 (ebből VEKOP: 0,570)” szöveg,
4.1.5.
C:6 mezőjében a „2,63” szövegrész helyébe a „2,612 (ebből VEKOP: 0,499)” szöveg,
4.1.6.
C:7 mezőjében az „1,687” szövegrész helyébe az „1,688 (ebből VEKOP: 0,322)” szöveg,
4.1.7.
C:8 mezőjében az „1,80” szövegrész helyébe az „1,800 (ebből VEKOP: 0,344)” szöveg,
4.1.8.
C:9 mezőjében a „3,07” szövegrész helyébe a „3,719 (ebből VEKOP: 0,710) ” szöveg,
4.1.9.
C:10 mezőjében a „6,30” szövegrész helyébe a „6,262 (ebből VEKOP: 1,196)” szöveg,
4.1.10. C:11 mezőjében a „2,40” szövegrész helyébe a „2,377 (ebből VEKOP: 0,454)” szöveg,
4.1.11. C:12 mezőjében a „14,125” szövegrész helyébe a „19,702 (ebből VEKOP: 3,763)” szöveg,
4.1.12. C:13 mezőjében a „16,85” szövegrész helyébe a „17,823 (ebből VEKOP: 3,404)” szöveg,
4.1.13. C:14 mezőjében a „9,498” szövegrész helyébe a „10,625 (ebből VEKOP: 2,029)” szöveg,
4.1.14. C:15 mezőjében a „19,00” szövegrész helyébe a „18,444 (ebből VEKOP: 3,523)” szöveg,
4.1.15. C:16 mezőjében az „5,46” szövegrész helyébe az „5,919 (ebből VEKOP: 1,131)” szöveg,
4.1.16. C:17 mezőjében az „1,364” szövegrész helyébe az „1,197 (ebből VEKOP: 0,229)” szöveg,
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4.2.

4.3.

4.4.

4.1.17. C:18 mezőjében a „2,50” szövegrész helyébe a „2,500 (ebből VEKOP: 0,478)” szöveg,
4.1.18. C:19 mezőjében az „5,148” szövegrész helyébe a „4,918 (ebből VEKOP: 0,939)” szöveg,
4.1.19. C:20 mezőjében a „2,00” szövegrész helyébe a „2,00 (ebből VEKOP: 0,382)” szöveg,
4.1.20. C:21 mezőjében a „6,00” szövegrész helyébe az „5,984 (ebből VEKOP: 1,143)” szöveg,
4.1.21. C:22 mezőjében a „10,75” szövegrész helyébe a „13,610 (ebből VEKOP: 2,600)” szöveg,
4.1.22. C:23 mezőjében a „9,75” szövegrész helyébe a „9,344 (ebből VEKOP: 1,785)” szöveg,
4.1.23. C:24 mezőjében a „7,762” szövegrész helyébe a „7,418 (ebből VEKOP: 1,417)” szöveg,
4.1.24. C:25 mezőjében az „1,00” szövegrész helyébe a „3,00 (ebből VEKOP: 0,573) ” szöveg,
4.1.25. C:26 mezőjében az „5,00” szövegrész helyébe az „5,000 (ebből VEKOP: 0,955)” szöveg,
4.1.26. C:27 mezőjében a „2,58” szövegrész helyébe a „2,549 (ebből VEKOP: 0,487)” szöveg,
4.1.27. C:28 mezőjében a „22,635” szövegrész helyébe a „22,596 (ebből VEKOP: 4,316)” szöveg,
4.1.28. C:30 mezőjében az „5,80” szövegrész helyébe az „5,800 (ebből VEKOP: 1,108)” szöveg,
4.1.29. C:31 mezőjében a „3,82” szövegrész helyébe a „3,632 (ebből VEKOP: 0,694)” szöveg,
4.1.30. C:32 mezőjében a „4,097” szövegrész helyébe a „3,946 (ebből VEKOP: 0,754)” szöveg,
4.1.31. C:33 mezőjében az „1,35” szövegrész helyébe az „1,333 (ebből VEKOP: 0,255)” szöveg,
4.1.32. C:35 mezőjében a „7,00” szövegrész helyébe a „8,00 (ebből VEKOP: 1,528)” szöveg,
4.1.33. C:36 mezőjében a „10,50” szövegrész helyébe a „10,453 (ebből VEKOP: 1,997)” szöveg,
4.1.34. C:36a mezőjében az „1,202” szövegrész helyébe az „1,202 (ebből VEKOP: 0,230)” szöveg,
4.1.35. C:36b mezőjében a „9,50” szövegrész helyébe a „7,350 (ebből VEKOP: 1,404) ” szöveg,
4.1.36. C:36c mezőjében a „3,90” szövegrész helyébe a „4,300 (ebből VEKOP: 0,821)” szöveg,
4.1.37. C:36d mezőjében az „1,63” szövegrész helyébe az „1,630 (ebből VEKOP: 0,311)” szöveg,
4.1.38. C:36e mezőjében a „2,70” szövegrész helyébe a „2,501 (ebből VEKOP: 0,478)” szöveg,
4.1.39. C:37 mezőjében a „8,30” szövegrész helyébe a „8,276 (ebből VEKOP: 0,879)” szöveg,
4.1.40. C:38 mezőjében a „0,45” szövegrész helyébe a „0,344 (ebből VEKOP: 0,080)” szöveg;
1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat
4.2.1.
C:2 mezőjében a „17,50” szövegrész helyébe a „14,893 (ebből VEKOP: 2,845)” szöveg,
4.2.2.
C:3 mezőjében a „11,80” szövegrész helyébe a „7,091 (ebből VEKOP: 1,355)” szöveg,
4.2.3.
C:4 mezőjében a „7,90” szövegrész helyébe a „8,888 (ebből VEKOP: 1,698)” szöveg,
4.2.4.
C:5 mezőjében az „1,55” szövegrész helyébe az „1,550 (ebből VEKOP: 0,296)” szöveg,
4.2.5.
C:6 mezőjében a „6,50” szövegrész helyébe a „6,500 (ebből VEKOP: 1,242)” szöveg,
4.2.6.
C:7 mezőjében a „4,50” szövegrész helyébe a „4,500 (ebből VEKOP: 0,860)” szöveg,
4.2.7.
C:8 mezőjében az „1,50” szövegrész helyébe az „1,500 (ebből VEKOP: 0,287)” szöveg,
4.2.8.
C:9 mezőjében a „2,50” szövegrész helyébe a „2,500 (ebből VEKOP: 0,478)” szöveg,
4.2.9.
C:10 mezőjében az „5,00” szövegrész helyébe az „5,972 (ebből VEKOP: 1,141) ” szöveg,
4.2.10. C:12 mezőjében a „6,715” szövegrész helyébe a „6,692 (ebből VEKOP: 1,278)” szöveg,
4.2.11. C:12a mezőjében a „2,00” szövegrész helyébe a „2,000 (ebből VEKOP: 0,382)” szöveg,
4.2.12. C:13 mezőjében a „4,00” szövegrész helyébe a „3,666 (ebből VEKOP: 0,700) ” szöveg,
4.2.13. C:14 mezőjében a „2,54” szövegrész helyébe a „2,540 (ebből VEKOP: 0,485)” szöveg,
4.2.14. C:15 mezőjében az „1,00” szövegrész helyébe az „1,000 (ebből VEKOP: 0,191)” szöveg,
4.2.15. C:16 mezőjében az „1,20” szövegrész helyébe az „1,200 (ebből VEKOP: 0,229)” szöveg,
4.2.16. C:18 mezőjében a „6,00” szövegrész helyébe a „4,546 (ebből VEKOP: 0,868)” szöveg;
1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat
4.3.1.
C:3 mezőjében a „7,892” szövegrész helyébe a „7,889” szöveg,
4.3.2.
C:4 mezőjében a „2,971” szövegrész helyébe a „2,776” szöveg,
4.3.3.
C:5 mezőjében a „2,95” szövegrész helyébe a „2,791” szöveg,
4.3.4.
C:6 mezőjében a „9,069” szövegrész helyébe a „9,041” szöveg,
4.3.5.
C:9 mezőjében a „6,35” szövegrész helyébe a „4,826” szöveg,
4.3.6.
C:10 mezőjében a „10,80” szövegrész helyébe a „10,798” szöveg,
4.3.7.
C:12 mezőjében az „1,977” szövegrész helyébe az „1,971” szöveg,
4.3.8.
C:15 mezőjében a „10,63” szövegrész helyébe a „10,621” szöveg;
2. mellékletében foglalt táblázat
4.4.1.
D:2 mezőjében a „2,90” szövegrész helyébe a „2,900 (ebből VEKOP: 0,554)” szöveg,
4.4.2.
D:3 mezőjében a „4,00” szövegrész helyébe a „3,998 (ebből VEKOP: 0,764)” szöveg,
4.4.3.
D:4 mezőjében a „14,50” szövegrész helyébe a „14,500 (ebből VEKOP: 2,770)” szöveg,
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4.4.4.
4.4.5.
4.4.6.
4.4.7.
4.4.8.
4.4.9.
4.4.10.
4.4.11.
4.4.12.
4.4.13.
4.4.14.
4.4.15.
4.4.16.
4.4.17.
4.4.18.
4.4.19.
4.4.20.
4.4.21.
4.4.22.
4.4.23.
4.4.24.
4.4.25.
4.4.26.
4.4.27.
4.4.28.
4.4.29.
4.4.30.
4.4.31.
4.4.32.
4.4.33.
4.4.34.
4.4.35.
4.4.36.
4.4.37.
4.4.38.
4.4.39.
4.4.40.
4.4.41.
4.4.42.
4.4.43.
4.4.44.
4.4.45.
4.4.46.
4.4.47.
4.4.48.
4.4.49.

D:5 mezőjében a „3,00” szövegrész helyébe a „2,984 (ebből VEKOP: 0,570)” szöveg,
D:6 mezőjében a „2,63” szövegrész helyébe a „2,612 (ebből VEKOP: 0,499)” szöveg,
D:7 mezőjében az „1,687” szövegrész helyébe az „1,688 (ebből VEKOP: 0,322)” szöveg,
D:8 mezőjében az „1,80” szövegrész helyébe az „1,800 (ebből VEKOP: 0,344)” szöveg,
D:10 mezőjében a „6,30” szövegrész helyébe a „6,262 (ebből VEKOP: 1,196)” szöveg,
D:11 mezőjében a „2,40” szövegrész helyébe a „2,377 (ebből VEKOP: 0,454)” szöveg,
D:15 mezőjében a „19,00” szövegrész helyébe a „18,444 (ebből VEKOP: 3,523)” szöveg,
D:17 mezőjében az „1,364” szövegrész helyébe az „1,197 (ebből VEKOP: 0,229)” szöveg,
D:18 mezőjében a „2,50” szövegrész helyébe a „2,500 (ebből VEKOP: 0,478)” szöveg,
D:19 mezőjében az „5,148” szövegrész helyébe a „4,918 (ebből VEKOP: 0,939)” szöveg,
D:20 mezőjében a „2,00” szövegrész helyébe a „2,00 (ebből VEKOP: 0,382)” szöveg,
D:21 mezőjében a „6,00” szövegrész helyébe az „5,984 (ebből VEKOP: 1,143)” szöveg,
D:23 mezőjében a „9,75” szövegrész helyébe a „9,344 (ebből VEKOP: 1,785)” szöveg,
D:26 mezőjében az „5,00” szövegrész helyébe az „5,000 (ebből VEKOP: 0,955)” szöveg,
D:27 mezőjében a „2,58” szövegrész helyébe a „2,549 (ebből VEKOP: 0,487)” szöveg,
D:28 mezőjében a „22,635” szövegrész helyébe a „22,596 (ebből VEKOP: 4,316)” szöveg,
D:30 mezőjében az „5,80” szövegrész helyébe az „5,800 (ebből VEKOP: 1,108)” szöveg,
D:31 mezőjében a „3,82” szövegrész helyébe a „3,632 (ebből VEKOP: 0,694)” szöveg,
D:32 mezőjében a „4,097” szövegrész helyébe a „3,946 (ebből VEKOP: 0,754)” szöveg,
D:32a mezőjében az „1,35” szövegrész helyébe az „1,333 (ebből VEKOP: 0,255)” szöveg,
D:32d mezőjében a „10,50” szövegrész helyébe a „10,453 (ebből VEKOP: 1,997)” szöveg,
D:32e mezőjében az „1,202” szövegrész helyébe az „1,202 (ebből VEKOP: 0,230)” szöveg,
D:32h mezőjében az „1,63” szövegrész helyébe az „1,630 (ebből VEKOP: 0,311)” szöveg,
D:32i mezőjében a „2,70” szövegrész helyébe a „2,501 (ebből VEKOP: 0,478)” szöveg,
D:33 mezőjében a „17,50” szövegrész helyébe a „14,893 (ebből VEKOP: 2,845)” szöveg,
D:34 mezőjében a „11,80” szövegrész helyébe a „7,091 (ebből VEKOP: 1,355)” szöveg,
D:36 mezőjében az „1,55” szövegrész helyébe az „1,550 (ebből VEKOP: 0,296)” szöveg,
D:37 mezőjében a „6,50” szövegrész helyébe a „6,500 (ebből VEKOP: 1,242)” szöveg,
D:38 mezőjében a „4,50” szövegrész helyébe a „4,500 (ebből VEKOP: 0,860)” szöveg,
D:39 mezőjében az „1,50” szövegrész helyébe az „1,500 (ebből VEKOP: 0,287)” szöveg,
D:40 mezőjében a „2,50” szövegrész helyébe a „2,500 (ebből VEKOP: 0,478)” szöveg,
D:43 mezőjében a „6,715” szövegrész helyébe a „6,692 (ebből VEKOP: 1,278)” szöveg,
D:43a mezőjében az „1,00” szövegrész helyébe az „1,000 (ebből VEKOP: 0,191)” szöveg,
D:44 mezőjében a „4,00” szövegrész helyébe a „3,666 (ebből VEKOP: 0,700)” szöveg,
D:45 mezőjében a „2,54” szövegrész helyébe a „2,540 (ebből VEKOP: 0,485)” szöveg,
D:46 mezőjében az „1,00” szövegrész helyébe az „1,000 (ebből VEKOP: 0,191)” szöveg,
D:47 mezőjében az „1,20” szövegrész helyébe az „1,200 (ebből VEKOP: 0,229)” szöveg,
D:48a mezőjében a „6,00” szövegrész helyébe a „4,546 (ebből VEKOP: 0,868)” szöveg,
D:50 mezőjében a „7,892” szövegrész helyébe a „7,889” szöveg,
D:51 mezőjében a „2,971” szövegrész helyébe a „2,776” szöveg,
D:52 mezőjében a „2,95” szövegrész helyébe a „2,791” szöveg,
D:53 mezőjében a „9,069” szövegrész helyébe a „9,041” szöveg,
D:56 mezőjében a „6,35” szövegrész helyébe a „4,826” szöveg,
D:57 mezőjében a „10,80” szövegrész helyébe a „10,798” szöveg,
D:59 mezőjében az „1,977” szövegrész helyébe az „1,971” szöveg,
D:64 mezőjében a „0,50” szövegrész helyébe a „0,490662” szöveg

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1477/2020. (VIII. 7.) Korm. határozathoz

1. melléklet az …/2020. (…) Korm. határozathoz
1. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 29. sorral egészül ki:
[A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének
tervezett ideje]

29.

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15

Oktatási Nyilvántartás továbbfejlesztése

kiemelt

Meghirdetve: 2015. szeptember

1,200
(ebből VEKOP: 0,229)

2. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 34. sorral egészül ki:
[A

B

C

D

E

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének
tervezett ideje]

34.

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15

(KIOSK) kiterjesztése a kormányhivatalokra, illetve más külső
ügyintézési helyszínekre

kiemelt

Meghirdetve: 2015. szeptember

Mesterséges intelligenciával támogatott ügyintézési pont

2,600
(ebből VEKOP: 0,497)

3. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 12b. sorral egészül ki:
B

C
Felhívás keretösszege
(Mrd Ft)

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

12b.

KÖFOP-2.2.7-VEKOP-20

Automatikus Közigazgatási Döntéshozatali (AKD) rendszer SZEÜSZ
kialakítása

1,00
(ebből VEKOP: 0,191)

D

E

Felhívás meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének
tervezett ideje]

kiemelt

2020. szeptember
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[A

2. melléklet az …/2020. (…) Korm. határozathoz
1.

Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő sor lép:

1.

9.

[A

B

C

D

E

F

Felhívás
azonosító jele

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

Projekt indikatív
támogatási kerete
(Mrd Ft)

Projekt benyújtásának
várható ideje

Szakmai elvárások]

KÖFOP-1.0.0VEKOP-15

Kormányzati hitelesítés
szolgáltatás (Gov CA)
kiterjesztése

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság vagy az általa
vezetett konzorcium

3,719
(ebből VEKOP:
0,710)

Megtörtént
2015-ben

1. A projekt célja, hogy az államigazgatáson belül is
elterjedjenek a helyhez nem kötött, elektronikus ügyintézést
támogató digitális technológiák. A kormányzati hitelesítés
szolgáltatás igénybevétele iránt a szolgáltatás indulását
követően jelentős számban fogalmazódtak meg igények,
legyen szó akár hitelesítési célú elektronikus aláírásról
(különösen központi érkeztető rendszerhez csatlakozott
szervezetek), azonosítási célról (különösen önkormányzati
alkalmazásszolgáltatást használó felhasználók) vagy titkosítási
célról.
1.1. A kormányzati hitelesítés szolgáltatás kiterjesztésre kerül
a közigazgatási hatósági eljáráson kívüli ügyekre is.
1.2. A projekt keretében megoldás kerül kidolgozásra a belső
piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó
elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról,
valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2014. július 23-i 910/2014/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet részletszabályaiból következő
kötelezettségek teljesítésére is.
1.3. Kialakításra kerül a szerepkörös dokumentumhitelesítést
lehetővé tevő szolgáltatás kialakítása.
2. A projektmenedzsmentre elszámolható költségek 1. pont
m) alpontja szerinti csökkentésének mértéke
21 000 000 forint.
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2. melléklet az 1477/2020. (VIII. 7.) Korm. határozathoz

5821

5822

2.

Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 12–14. sora helyébe a következő sorok lépnek:

1.

12.

[A

B

C

D

E

F

Felhívás
azonosító jele

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

Projekt indikatív
támogatási kerete
(Mrd Ft)

Projekt benyújtásának
várható ideje

Szakmai elvárások]

KÖFOP-1.0.0VEKOP-15

E-ingatlan-nyilvántartás

Lechner Tudásközpont
Területi, Építészeti és Informatikai
Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság vagy az általa vezetett
konzorcium

19,702
(ebből VEKOP:
3,763)

2016
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1. A projekt célja az ingatlan-nyilvántartás és az állami térképi
nyilvántartást vezető informatikai környezet összehangolása
a főváros és vidék esetén, ezen integráció biztosítása nélkül
a projekt megvalósítása nem lehetséges (szoftver- és
alapadatok, a földügyi szakigazgatás által jelenleg is használt
TAKAROS ingatlan-nyilvántartási információs rendszer,
Budapesti Ingatlan-nyilvántartási Információs Rendszer,
Digitális Alaptérképen alapuló Térképkezelő Rendszer,
Topobase szoftver egységesítése). Az egységes rendszer és
egységes alapadatok biztosítják továbbá a kormányzati
nyilvántartásokkal való összekapcsolódást (interoperabilitás),
így megvalósul a kapcsolódó nyilvántartások földügyi
adatokkal történő kiszolgálása is. A projekt keretében
az alábbi területeken valósulnak meg fejlesztések:
1.1. elektronikus ügyintézés kiterjesztése az ingatlannyilvántartási eljárásokban,
1.2. földügyi informatikai rendszerek szolgáltatóképességének
növelése,
1.3. földügyi adatbázisok konszolidációja,
1.4. földügyi eljárások új munkafolyamat-támogató
e-megoldásainak kialakítása,
1.5. elektronikus ingatlan-nyilvántartás működtetéséhez
szükséges szabályozási és intézményi háttér kialakítása,
1.6. az E-ingatlannyilvántartás bevezetéséhez a kapcsolódó
rendszerek interfészfejlesztései, IT-biztonsághoz kapcsolódó
fejlesztések,
1.7. az E-ingatlannyilvántartás bevezetéséhez szükséges
egységes iratkezelési szoftver és egyéb infrastruktúra
kialakítása,
1.8. a fővárosi és megyei kormányhivatalok iratanyagainak
központosított tárolása és megőrzése forrásigényének
meghatározása érdekében szükséges intézkedésekről szóló
1181/2020. (IV. 24.) Korm. határozat alapján létrehozandó
átmeneti irattár kialakítása.

13.

KÖFOP-1.0.0VEKOP-15

Közigazgatás informatikai
infrastruktúrájának
konszolidálása a költségek
csökkentése érdekében

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság vagy az általa
vezetett konzorcium

17,823
(ebből VEKOP:
3,404)

Megtörtént
2015-ben

1. A projekt célja az informatikai infrastruktúrák
összerendezése és konszolidációja annak érdekében, hogy
alacsonyabb költségek mellett lehessen működtetni, mint
az egyedi infrastruktúrák üzemeltetésével.
2. A projekt biztosítja a kialakításra kerülő felhőalapú
informatikai rendszer keretein belül a működési környezetet,
illetve rendszerkomponenseket a következő projektek
számára azok megvalósíthatósági tanulmányában
részletezettek szerint:
2.1. hatósági eljárások és hatósági jogalkalmazási gyakorlat
felülvizsgálata és egyszerűsítése,
2.2. területi államigazgatás egységes működését támogató
rendszerfejlesztések,
2.3. ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése,
2.4. a kormányhivatal irányításának hatékonyabbá tételét
biztosító háttér kialakítása,
2.5. a hatáskör-átcsoportosításból adódó szakrendszeri
integrációs feladatok,
2.6. az EKEIDR egységes irat- és folyamatkezelő rendszer
területi közigazgatásra történő kiterjesztése,
2.7. a Belügyminisztérium által kezelt nemzeti adatvagyonnyilvántartások továbbfejlesztése, magas szintű
szolgáltatóképesség megteremtése a KÖFOP-1.1.1.,
KÖFOP-1.1.2. és KÖFOP-1.2.3. intézkedések támogatása
érdekében, az érintett adatvagyon-nyilvántartások
Kormányzati Adatközpontba történő integrálásával,
2.8. közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és
interoperabilitásához központi alkalmazás szintű
szolgáltatások biztosítása,
2.9. elektronikus megoldás az eltérő földrajzi helyszíneken
történő ügyintézés munkaszervezésének és
kommunikációjának fejlesztésére,
2.10. szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások
(SZEÜSZ) továbbfejlesztése, bővítése, bevezetése,
2.11. egyéb, a Kormányzati Adatközpontba beköltöző
rendszerek speciális igényeinek kiszolgálásához,
szerverkörnyezetek adatközponti migrációjához szükséges
feladatok megvalósítása.
3. A projekt biztosítja a kialakításra kerülő felhőalapú
informatikai rendszer keretein belül a belügyi ágazati
intézmények központi iktató és ügykezelő rendszerei számára
a működési környezetet, illetve rendszerkomponenseket.
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2. A projektmenedzsmentre elszámolható költségek 1. pont
m) alpontja szerinti csökkentésének mértéke
96 562 650 forint.

5823

Közigazgatási szakrendszerek
egységes eléréséhez és
interoperabilitásához központi
alkalmazás szintű szolgáltatások
biztosítása

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság vagy az általa
vezetett konzorcium

10,625
(ebből VEKOP:
2,029)

Megtörtént
2015-ben

5824

14.

KÖFOP-1.0.0VEKOP-15
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1. A projekt célja a magyarorszag.hu internetes oldal alapjain
új állampolgári és vállalkozási ügyintézési felület létrehozása,
állampolgári elégedettség növelése, interoperabilitás
informatikai (alkalmazásszintű) eszközrendszerének
megteremtése a központi kormányzati szolgáltatásbusz
bevezetésével, szolgáltatási szint növelése,
alkalmazásmigrációk az új működési környezetbe, működés
stabilizálása az egységes platformnak köszönhetően.
2. A projektben érintett főbb szakrendszerek:
2.1. e-űrlapkezelőt használó szakrendszerek,
2.2. biztonságos dokumentumtovábbító csatorna (C2G, B2G,
G2G),
2.3. online e-közigazgatási szolgáltatást nyújtó szakrendszerek
(interfész),
2.4. szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások
(webalapú kivezetés),
2.5. intelligens elektronikus űrlapszolgáltatás kialakítása,
2.6. elektronikus űrlapszolgáltatás központi megoldásként
elektronikus ügyintézési szolgáltatásként történő biztosítása.
3. Érintett főbb központi szolgáltatások:
3.1. egységes elektronikus e-ügyintézési felület fejlesztése
a magyarorszag.hu megújításával, a személyes ügyintézési
felület létrehozásával,
3.2. központi kormányzati szolgáltatásbusz a szakrendszerek
összekapcsolására, csatlakoztatások támogatása, KKSZB
monitoringrendszer kialakítása (elszámolóház), szolgáltatási
funkciók kialakítása,
3.3. központi licencgazdálkodás,
3.4. közigazgatási szakrendszerek, szolgáltatások migrációja,
alkalmazás teljesítménymenedzsment eszköz fejlesztése,
3.5. Szabályozott Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatások
(SZEÜSZ) és Központi Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatások
(KEÜSZ) fejlesztése, kiterjesztése,
3.6. intelligens elektronikus űrlaptechnológia fejlesztése,
3.7. interoperabilitás regiszter,
3.8. adatvagyon másodlagos felhasználási lehetősége.
4. A projektmenedzsmentre elszámolható költségek 1. pont
m) alpontja szerinti csökkentésének mértéke
63 360 000 forint.

Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 16. sora helyébe a következő sor lép:

1.

16.

[A

B

C

D

E

F

Felhívás
azonosító jele

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

Projekt indikatív
támogatási kerete
(Mrd Ft)

Projekt benyújtásának
várható ideje

Szakmai elvárások]

KÖFOP-1.0.0VEKOP-15

A Belügyminisztérium által
kezelt nemzeti adatvagyon
nyilvántartások
továbbfejlesztése, magas szintű
szolgáltató képesség
megteremtése a KÖFOP 1.1.1.,
1.1.2. és 1.2.3. intézkedések
támogatása érdekében, az
érintett adatvagyon
nyilvántartások Kormányzati
Adatközpontba történő
integrálásával

IdomSoft Informatikai
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság vagy az általa
vezetett konzorcium

5,919
(ebből VEKOP:
1,131)

Megtörtént
2016-ban

1. A fejlesztés célja a nemzeti adatvagyon-nyilvántartások
elérésének és szolgáltatóképességének továbbfejlesztése
a területi közigazgatás eljárási és szervezeti átalakítását érintő
intézkedések által megalapozott szakigazgatási eljárások
fejlesztésének és kiszolgálásának támogatása érdekében.
2. A projekt a következő részcélokat és részfeladatokat
tartalmazza:
2.1. a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami
nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi
CLVII. törvény hatálya alá tartozó nyilvántartásokat kezelő
rendszerek (e mező alkalmazásában a továbbiakban:
rendszerek) szoftveres megújítása a „Közigazgatás
informatikai infrastruktúrájának konszolidálása a költségek
csökkentése érdekében” című projekthez kapcsolódóan,
2.2. a rendszerek szolgáltatóképességének növelése, amely
nélkül a területi közigazgatás átalakítása, a kapcsolódó
elektronikus ügyintézési fejlesztések kiszolgálása és
az interoperábilis működés nem teremthető meg,
2.3. új szolgáltatások kialakítása a „Közigazgatási
szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához
központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása” című
projekthez kapcsolódóan
a) az állami – központi és területi közigazgatási – szervek
részére,
b) az állampolgárok részére (új, elektronikus ügytípusok
kialakítása weben, kapcsolódva a NISZ Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság által létrehozni kívánt ügyfélportálhoz új
interfészek fejlesztésével és a kapcsolat kialakításával),
c) a közszolgáltatással foglalkozó szervezetek – különösen
közműcégek – részére,
2.4. a rendszerek integrálása a szabályozott elektronikus
ügyintézési szolgáltatások által nyújtott szolgáltatásokhoz,
a párhuzamos projektben létrejövő, szabályozott elektronikus
ügyintézési szolgáltatásokat is beleértve,
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3.

5825

4.

5826

2.5. a rendszerek információbiztonsági előírásoknak és
elvárásoknak megfelelő kialakítása,
2.6. a rendszerek megújításával párhuzamosan azok
integrálása a Kormányzati Adatközpontba,
2.7. a Nemzeti arcképtár továbbfejlesztése.
3. A projektmenedzsmentre elszámolható költségek 1. pont
m) alpontja szerinti csökkentésének mértéke
40 810 709 forint.

Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 22. sora helyébe a következő sor lép:

1.

B

C

D

E

F

Felhívás
azonosító jele

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

Projekt indikatív
támogatási kerete
(Mrd Ft)

Projekt
benyújtásának
várható ideje

Szakmai elvárások]

KÖFOP-1.0.0VEKOP-15

EKEIDR egységes irat- és
folyamatkezelő rendszer területi
közigazgatásra történő
kiterjesztése

Miniszterelnökség vagy az
általa vezetett konzorcium

13,610
(ebből VEKOP:
2,600)

2016

1. A projekt célja az EKEIDR egységes irat- és folyamatkezelő
rendszer területi közigazgatásra történő kiterjesztése.
A projekt keretében meghatározásra kerül az elektronikus útra
terelt ügytípusok bevezetése és ügykezelése is, amelyek
kiszolgálására a rendszer alkalmas. Ezen folyamattámogató
funkcionalitásra építve kialakíthatók olyan komplex igazgatási
folyamatok, amelyek egyértelműen az elektronikus
közigazgatás felé mutatnak, ezzel hatékonyabbá, gyorsabbá
és a papíralapú működés kivezetésével költséghatékonyabbá
teszik az ügyintézést. A folyamattámogató rendszerből
kinyerhető adatok alapján könnyen azonosíthatóak
a problémás területek, amelyekre dinamikusan vagy akár
tartósan plusz erőforrást helyezve a terhelés egyenletesen
osztható el az egyes területeken.
2. Az 1. pontban meghatározott elektronikus útra terelendő
ügytípusok közül az EKEIDR rendszer munkafolyamat
(workflow) funkcionalitásával országosan egységesen legyen
megvalósítva a területi közigazgatás legalább 230
közigazgatási ügytípusának munkafolyamat (workflow)
fejlesztése – ideértve, de nem kizárólagosan a közigazgatási
rendszerterv készítést, EKEIDR rendszerben a munkafolyamatfejlesztést, EKEIDR rendszerrel elérhető e-learning oktatási
anyag készítését és hozzáférés biztosítását – és a területi
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22.

[A
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közigazgatásra történő egységes bevezetése. Az űrlapon
történő benyújtást és munkafolyamat-támogatást szükséges
kiegészíteni egy olyan egységes ügyintézői felülettel, illetve
platformmal, ahol a kormányhivatali ügyintézők
egyszerűsített formában tudják a beadványokat elbírálni,
illetve a rendszerképes ügylezáró válaszok, illetve
dokumentumok (pl. határozatok) generálására ügyintézői
beavatkozás nélkül, a már meglévő munkafolyamat-kezelő
modulra támaszkodva, ezzel felgyorsítva az ügyintézést.
3. Az EKEIDR rendszer területi közigazgatásra történő
kiterjesztésével, továbbá a rendszer Ügynyilvántartási,
Dokumentumsablon, Webes kitöltő és Távoktatási (e-learning)
moduljainak alkalmazásával, és ezen folyamattámogató
funkcionalitásokra (EKEIDR modulokra) építve – polgárok által
az EKEIDR rendszer dokumentumsablonnal és webes felületén
kitölthető beadványok megvalósításával, elterjedésével
az elektronikus közigazgatási célokra figyelemmel –, tovább
javítható az ügyintézés gyorsasága és a papíralapú működés
kivezetése, továbbá a polgárok magas színvonalú és
költséghatékony tájékoztatása.
4. A projekt megvalósítása megkezdhetőségének egyedi
feltételei:
4.1. az ügyek elektronikus indíthatóságának megteremtése
a Személyre Szabott Ügyintézési Felületre történő
kivezetéssel,
4.2. az EKEIDR rendszer kialakítása során a Központi
Kormányzati Szolgáltatási Busz alkalmazásának bemutatása.

5827

5828

5.

Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 24. és 25. sora helyébe a következő sorok lépnek:

1.

24.

[A

B

C

D

E

F

Felhívás
azonosító jele

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

Projekt indikatív
támogatási kerete
(Mrd Ft)

Projekt
benyújtásának
várható ideje

Szakmai elvárások]

KÖFOP-1.0.0VEKOP-15

E-építés keretrendszer –
innovációval a magyar emberek
szolgálatában

Lechner Tudásközpont
Területi, Építészeti és Informatikai
Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság vagy az általa vezetett
konzorcium

7,418
(ebből VEKOP:
1,417)

2016
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1. A projekt a jelenlegi jogszabályi környezet egyszerűsítésére,
az egyablakos, teljes építésügyi folyamatot lefedő
keretrendszer kialakítására, valamint ennek 3D technológiai
támogatására irányul. Az építési folyamatok elektronizálása
tovább növeli az állampolgárok közigazgatásba vetett
bizalmát. Az egységes e-építésügyi keretrendszer biztosítja
a kormányzatban jelenleg is működő rendszerek közötti
interoperabilitást. A projekt célja a 3D-alapú megjelenítési
technológia felhasználása, amely segít a településrendezési
tervek elkészítésében, a tervpályázati rendszerbe érkezett
pályázatok validálásában, a közműegyeztetési folyamat
egyszerűsítésében, valamint a megvalósulási tervek
áttekintésében.
A projekt keretében az építési beruházási projektek
tervezéséhez általános, az uniós projektmetodikát támogató
módszertan és a vállalkozások által igénybe vehető eszközök
jönnek létre, segítve a beruházás mérföldkövei nyomon
követését a finanszírozók számára. A kivitelezés folyamata
a nyilvánosság számára is átláthatóvá válik. A kiviteli és
megvalósulási tervek egy helyen elérhetővé válnak.
Az elektronizáció segítségével valós idejű virtuális „helyszíni”
ellenőrzés valósítható meg. A projekt megvalósításának
fontos része továbbá a széles körű ismeretterjesztés, az új
szabályok és eljárások megismertetése, az új eljárási szabályok
és működési logikák átültetése szervezetfejlesztési
eszközökkel. A projekt céljai között szerepel egy képzési
centrum felállítása és szemléletformáló oktatási tematikák
kidolgozása. Stratégiai cél az állampolgárok környezettudatos
szemléletének erősítése. A projekt keretében a teljes
Örökségvédelmi Nyilvántartás kialakításra kerül az Országos
Építésügyi Nyilvántartás részeként.
2. A projektmenedzsmentre elszámolható költségek 1. pont
m) alpontja szerinti csökkentésének mértéke
58 181 250 forint.

Az informatikai beszerzések
központosítását támogató
rendszer továbbfejlesztése,
bővítése (Integrált DKÜ Portál
Rendszer)

Digitális Kormányzati
Ügynökség Zártkörűen Működő
Részvénytársaság vagy az általa
vezetett konzorcium

3,00
(ebből VEKOP:
0,573)

2019
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25.

KÖFOP1.0.0VEKOP-15

1. A projekt célja: a Nemzeti Hírközlési és Informatikai
Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség
Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati
informatikai beszerzések központosított közbeszerzési
rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet]
értelmében a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. szakmai
feladatainak ellátásához szükséges Integrált DKÜ Portál
Rendszer (IDPR) fejlesztése. Az IDPR kialakításával megvalósul
az informatikai beszerzések racionalizációja, amely
költséghatékonnyá és kiszámíthatóvá teszi a beszerzésekből
megvalósuló informatikai fejlesztéseket. A közigazgatási
intézmények informatikai fejlesztési és beszerzési terveinek
központosított ellenőrzése lehetővé teszi az informatikai
beszerzésekhez kapcsolódó közbeszerzések hatékonyabb
végrehajtását, így a központi közigazgatási informatikai
eszközök költséghatékonyabban szerezhetők be,
a közigazgatási intézmények és a szállítók számára jelentősen
leegyszerűsített folyamaton keresztül, lerövidült átfutási
időkkel.
A projekt keretében megvalósítani kívánt eredmények:
1.1. a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet által érintett
folyamatok teljes körű felmérése, átalakítása és
elektronizálásra előkészítése,
1.2. Integrált DKÜ Portál Rendszer (IDPR) kifejlesztése,
1.3. IDPR bevezetése, képzések lebonyolítása,
1.4. az informatikai fejlesztési terveket, beszerzési igényeket és
beszerzéseket magas szintű, üzleti intelligenciával támogatott
adatfeldolgozás összefüggéseket feltáró, prediktív analízissel
alátámasztott előrejelzéseket adó rendszer kialakítása,
1.5. dinamikus beszerzési rendszer kialakítása,
1.6. Új beszerzési eljárások:
a) e-katalógus nyújtotta szolgáltatások fejlesztése – webshop
típusú megközelítés alkalmazása, egyablakos ügyintézés
a központosított beszerzések során,
b) elektronikus árlejtés,
c) e-beszerzési tér.
2. A projekt megvalósítása megkezdhetőségének egyedi
feltételei:
2.1. 2019. december 31-ig a megvalósíthatósági tanulmányt
be kell nyújtani,
2.2. 2020. május 31-ig a megvalósítás megkezdéséhez
szükséges közbeszerzési eljárások dokumentumait
ellenőrzésre be kell nyújtani.

5829

5830

6.

Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 29. sorral egészül ki:

1.

29.

[A

B

C

D

E

F

Felhívás
azonosító jele

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

Projekt indikatív
támogatási kerete
(Mrd Ft)

Projekt
benyújtásának
várható ideje

Szakmai elvárások]

2020

1. A projekt célja egy központi elektronikus, közhiteles, etalon
nyilvántartás létrehozása, mely kezeli a Magyarországon
működő köznevelési és felsőoktatási intézményekkel,
az oktatási ágazat bizonyos szintjeivel kapcsolatba kerülő
személyek meghatározott oktatási jogviszony, valamint oklevél
és bizonyítvány adatait. A cél megvalósítása érdekében
a projekt keretében megtörténik
1.1. az Oktatási Személyi Nyilvántartás továbbfejlesztése
1.2. az Adatszolgáltatási keretrendszer továbbfejlesztése,
1.3. az elektronikus űrlapkezelési szolgáltatások
továbbfejlesztése,
1.4. a Központi közhiteles nyilvántartások és köznevelési helyi
adminisztrációs rendszer kapcsolatának továbbfejlesztése,
összekapcsolása.
2. A projekt megvalósításának feltételei:
2.1. 2020. szeptember 30-ig a megvalósíthatósági tanulmányt
be kell nyújtani,
2.2. 2021. április 30-ig a megvalósítás megkezdéséhez
szükséges közbeszerzési eljárások dokumentumait
ellenőrzésre be kell nyújtani.

KÖFOP-1.0.0VEKOP-15

Oktatási Nyilvántartás
továbbfejlesztése

Oktatási Hivatal vagy az általa
vezetett konzorcium

1,200
(ebből VEKOP:
0,229)
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Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 32b. sorral egészül ki, és a táblázat 32c. sora helyébe a következő sor lép:

1.

[A

B

C

D

E

F

Felhívás
azonosító jele

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

Projekt indikatív
támogatási kerete
(Mrd Ft)

Projekt
benyújtásának
várható ideje

Szakmai elvárások]

1. A projekt célja mesterséges intelligenciával támogatott
ügyintézési pont – KIOSK – kiterjesztése a kormányhivatalokra,
illetve más külső ügyintézési helyszínekre. A projekt keretében
a mesterséges intelligencia legkorszerűbb vívmányai
kihasználásával ki kell egészíteni a Belügyminisztérium által
felügyelt szolgáltatásokat, hogy lehetővé váljon egyes
közigazgatási folyamatok automatizálása. Különösképpen
a következő ügyeknél: állandó személyazonosító igazolvány
igénylése; magánútlevél igénylése; vezetői engedély
igénylése; valamint hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylése.
A projekt keretében megtörténik:

32b.

KÖFOP-1.0.0VEKOP-15

Mesterséges intelligenciával
támogatott ügyintézési pont
(KIOSK) kiterjesztése a
kormányhivatalokra, illetve más
külső ügyintézési helyszínekre

Belügyminisztérium vagy az
általa vezetett konzorcium

2,600
(ebből VEKOP:
0,497)

2020
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7.

1.1. univerzális, mesterséges intelligencia elemeit magába
foglaló folyamattámogató alkalmazás elkészítése a bevezetni
kívánt ügytípusok, háttérfolyamatok automatizálása
érdekében,
1.2. 400 darab komplex perifériákkal kiegészített önkiszolgáló
KIOSK oszlop eszköz kialakítása és kihelyezése,
1.3. az eszközök hardware és szoftver üzemeltetését támogató
menedzsmentrendszer kialakítása,
1.4. minimum 10 új ügytípus bevezetése KIOSK eszközön.
2. A projekt megvalósításának feltételei:
2.1. 2020. szeptember 30-ig a megvalósíthatósági tanulmányt
be kell nyújtani,
2.2. 2021. április 30-ig a megvalósítás megkezdéséhez
szükséges közbeszerzési eljárások dokumentumait
ellenőrzésre be kell nyújtani.

5831

8.

A kormányhivatal
irányításának hatékonyabbá
tételét biztosító háttér
kialakítása

A fővárosi és megyei
kormányhivatalok
(konzorciumvezető) és a
Miniszterelnökség részvételével
alkotott konzorcium

8,00
(ebből VEKOP:
1,528)

2016

5832

32c.

KÖFOP-1.0.0VEKOP-15

1. A projekt célja a kormányhivatalok hatékony irányításához
szükséges információ és elemzési háttér biztosítása, ennek
részeként
1.1. adattárház kialakítása gazdálkodási és működési
adatkörökre,
1.2. elemzési szolgáltatások kialakítása a különböző vezetői
szintek igényének figyelembevételével,
1.3. gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése, az ügyfelek
fizetési lehetőségeinek bővítéséhez szükséges kormányhivatal
szintű fejlesztések (a befizetések követésének fejlesztése),
1.4. munkaállomások beszerzése,
1.5. az e-számla kezelés bevezetése,
1.6. a kormányhivatali végponti eszközök kapacitásának
növelése és a helytől független munkavégzés feltételeinek
bővítése.

Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 32f. és 32g. sora helyébe a következő sorok lépnek:

1.

B

C

D

E

F

Felhívás
azonosító jele

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

Projekt indikatív
támogatási kerete
(Mrd Ft)

Projekt benyújtásának
várható ideje

Szakmai elvárások]

KÖFOP-1.0.0VEKOP-15

Földmegfigyelési Információs
Rendszer (FIR) földmegfigyelési
adatinfrastruktúra és
szolgáltatások kialakítása

Kormányzati Informatikai
Fejlesztési Ügynökség, illetve az
általa vezetett konzorcium

7,350
(ebből VEKOP: 1,404)

2017

A projekt célja a Földmegfigyelési Információs Rendszer
megvalósításával a közigazgatás, szakigazgatási rendszerek,
privát szféra és teljes társadalom földmegfigyelési és
téradatokkal történő ellátásában egy átfogó központi
kormányzati képesség kialakítása. Ennek keretében
1. az Európai Unió és az Európai Űrügynökség Copernicus és
más szabad hozzáférést biztosító földmegfigyelési programjai
adatainak elérését biztosító Földmegfigyelési Adatközpont
létrehozása,
2. a földmegfigyelési adatvagyon georedundás archiválása és
a Kormányzati Adatközponthoz történő csatlakozás
megteremtése,
3. a Földmegfigyelési Operatív Központot létrehozása,
4. a Földmegfigyelési Portál kialakítása,
5. az e-védelmi földmegfigyelési szolgáltatások (hon-, rend- és
katasztrófavédelem) fejlesztése,
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32f.

[A

32g.

KÖFOP-1.0.0VEKOP-15

Az egészségügyi ellátási
rendszer pénzügyi irányítási és
közigazgatási funkcióinak
megújítása

Állami Egészségügyi Ellátó
Központ vagy az általa vezetett
konzorcium

4,300
(ebből VEKOP: 0,821)

2017

1. A projekt célja egyrészt olyan központi és egységes
rendszer felállítása, amely képes az egészségügyi terület
minden színterének (alap-, járó- és fekvőellátó) pénzügyi
rendszereit egyetlen közös rendszerbe integrálni, másrészt
az egészségügyi folyamatok adataira épülő közigazgatási
folyamatok fejlesztése, adatkapcsolatok kialakítása. Ennek
keretében
1.1. létrehozásra kerül egy központi egészségügyi pénzügyi
rendszer,
1.2. kialakításra kerül az e-halotti bizonyítvánnyal kapcsolatos
folyamat és az Elektronikus Anyakönyvi Rendszer
Adatintegráció,
1.3. a közigazgatási folyamatokhoz kapcsolódó egészségügyi
folyamatok kezelése,
1.4. a betegbiztonsági indikátorokat és osztályozási rendszer
kifejlesztése,
1.5. a betegbiztonsági, infekciókontroll információs
rendszerek fejlesztése,
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6. a Big Data környezet fejlesztése,
7. az e-Föld rendszer fejlesztése, űrfelvételeket beszerezése,
8. az integrált referenciaadatok szolgáltatási környezetének és
referencia-adatkörök kialakítása, légifelvételezés és ortofotó
előállítása.

1.6. terv- és igénykezelési portál (ÁEEK fenntartott intézményi
körben),
1.7. központi beszerzési folyamatokat támogató rendszer
kialakítása,
1.8. panaszkezelési és betegelégedettségi rendszer kialakítása.

5833

5834

9.

Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 35. sora helyébe a következő sor lép:

1.

35.

[A

B

C

D

E

F

Felhívás
azonosító jele

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

Projekt indikatív
támogatási kerete
(Mrd Ft)

Projekt
benyújtásának
várható ideje

Szakmai elvárások]

KÖFOP-2.1.3VEKOP-15

A területi államigazgatási
szervek humánerőforrásának
fejlesztése

A fővárosi és megyei
kormányhivatalok
(konzorciumvezető) és a
Miniszterelnökség részvételével
alkotott konzorcium

8,888
(ebből VEKOP:
1,698)

2016

A projekt céljai:
1. a közszolgáltató szervezetek átvilágítása,
2. a kormányablakokkal összefüggő képzési program
megvalósítása a speciális munkaköri, feladatköri ismeretek,
készségek fejlesztése érdekében,
3. a Mobilitási Program pilot jellegű megvalósítása a területi
államigazgatásban a hatósági ellenőrzések terén,
4. általános ügyintézői és ügyfélszolgálati kompetencia
fejlesztés,
5. ügyfélszolgálati helyzetkezelési felkészítő képzések
a hatékonyabb munkavégzés és jobb ügyfél élmény
irányában,
6. ügyintézői gyakorlati képzések a legfontosabb
kormányablakban intézhető ügytípusok tekintetében,
7. általános digitális kompetencia és e-közigazgatás
tudatosság fejlesztése a kormányhivatalokban az elektronikus
ügyintézési módok széleskörűbbé tételéért.
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1.

41.

[A

B

C

D

E

F

Felhívás
azonosító jele

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

Projekt indikatív
támogatási kerete
(Mrd Ft)

Projekt
benyújtásának
várható ideje

Szakmai elvárások]

KÖFOP-2.2.3VEKOP-16

Kapacitásfejlesztés és
szemléletformálás a korrupciós
esetek nagyobb arányú
felderítése, illetve megelőzése
érdekében

Nemzeti Védelmi Szolgálat
vagy az általa vezetett
konzorcium

5,972
(ebből VEKOP: 1,141)

2016

1. A projekt keretében megvalósuló beavatkozások egy új,
a korrupció megelőzésére, a korrupciós esetek felderítésére
szakosodott kormányzati funkció felállítását támogatják
a szükséges szervezetfejlesztés, kapacitásfejlesztés, valamint
eszközbeszerzés végrehajtásával, emellett
a vagyonnyilatkozatok átláthatóságát támogató informatikai
megoldás kerül fejlesztése. A tervezett beavatkozások
eredményeként a közigazgatási szakemberek felkészültebbek
lesznek a korrupciós kockázatok kivédésére, továbbá lakossági
szemléletformálás történik.
2. A projekt céljához illeszkedően a rendelkezésre álló
eszközöket fel kell használni arra, hogy a korrupciós
kockázatok tovább csökkenjenek, és a már elért eredmények
megőrizhetőek legyenek Magyarországon. Nagy hangsúlyt
kell helyezni a szervezetek, különösen az államigazgatási
szervek működésében rejlő korrupciós kockázati tényezők
azonosítására és azok jelentős csökkentésére, a technológiai
lehetőségek korrupció elleni küzdelemben való
felhasználhatóságára. A korrupció elleni küzdelem területén
fontos, hogy tovább folytatódjon a szemléletformálás a már
kipróbált és bevált képzési módszerekkel annak érdekében,
hogy minél több társadalmi csoport, szervezet váljon
az integritásalapú működés elkötelezettjévé. A Nemzeti
Korrupcióellenes Stratégia, valamint az ahhoz kapcsolódó
intézkedései terv megvalósítás keretében a következő
fejlesztések valósulnak meg:
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10. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 41. sora helyébe a következő sor lép:

2.1. humánkapacitás fejlesztése az integritásszemlélet
erősítése érdekében,
2.2. ismeretterjesztés és nyílt kormányzástámogatás,
2.3. Információ Technológiai Infrastruktúra fejlesztés
a korrupció elleni küzdelem hatékonyságának erősítése
érdekében,
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2.4. az átlátható kormányzás megteremtését elősegítő
intézkedések.

11. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 43b. sora helyébe a következő sor lép, és a táblázat a következő 43c. sorral egészül ki:

1.

[A

B

C

D

E

F

Felhívás
azonosító jele

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

Projekt indikatív
támogatási kerete
(Mrd Ft)

Projekt
benyújtásának
várható ideje

Szakmai elvárások]

1. A projekt célja a közzétételi kötelezettségnek való
megfelelés gyakorlati megvalósulásának az információ igénylői
oldalról történő vizsgálata, az optimalizálási lehetőségek
feltárása, továbbá a hozzáférhetőség javítása.
Ennek keretében
1.1. áttekintésre kerülnek az ágazati jogszabályok és
kigyűjtésre kerülnek azon rendelkezések, amelyek a közérdekű
adatoknak, közérdekből nyilvános adatoknak az adott
jogszabály címzettjei által megvalósítandó szolgáltatására,
illetve közérdekű adatok, közérdekből nyilvános adatok állam
általi nyilvántartása vezetésére vonatkoznak,

43b.

KÖFOP-2.2.6VEKOP-18

Jogszabályban rögzített
közadatokat tartalmazó
adatkörök, valamint egyéb
nyilvántartott adatkörök
felmérése és azok szabályozási
oldali felülvizsgálata

Igazságügyi Minisztérium és
az általa vezetett konzorcium

1.2. létrejön a jogszabályon alapuló közigazgatási adatkörnyilvántartás (adatkörjegyzék),

1,000
(ebből VEKOP:
0,191)

2019

1.4. javaslatcsomag kerül kidolgozásra,
1.5. pilot modellek készülnek,
1.6. megvalósul az állampolgárok és a civil szféra látókörének
szélesítése a projekt témájához kapcsolódóan, valamint
az információszabadsággal kapcsolatos ismeretek és
tudatosság növelése.
2. A projekt megvalósítása megkezdhetőségének egyedi
feltételei: 2020. szeptember 30-ig a megvalósítás
megkezdéséhez szükséges közbeszerzési eljárások
dokumentumait ellenőrzésre be kell nyújtani.
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1.3. megvalósul a közérdekű adatok kezelésének megújult
rendszere hatósági felhasználhatóságának és a kapcsolódó
funkciók (adatátadás, elemzések stb.) vizsgálata a kiválasztott
hatóságok igényeinek felmérésével és a nyilvántartások
szervezetek közötti átjárhatóságával kapcsolatosan,

KÖFOP-2.2.7VEKOP-20

Automatikus Közigazgatási
Döntéshozatali (AKD) rendszer
SZEÜSZ kialakítása

Belügyminisztérium és az
általa vezetett konzorcium

1,000
(ebből VEKOP:
0,191)

2020
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43c.

1. A projekt eredményeként megvalósul egy olyan integrált
szolgáltatás, amelynek segítségével az ügy indítása és
lezárása közötti ügyintézési lépések emberi beavatkozás
nélkül történnek meg, amennyiben a döntéshez szükséges
minden információ rendelkezésre áll. A projekt egy olyan
továbbfejleszthető és kiterjeszthető szolgáltatási modellt
valósít meg, amely révén a közigazgatási intézménynek
lehetősége lesz a szolgáltatás integrálásával a saját
ügyintézési folyamatait egyszerűsíteni és automatizálni.
A projekt keretében
1.1. elkészül az AKD igazgatási módszertan és kiválasztási
szempontrendszer,
1.2. megvalósul az AKD modulok rendszertervezése és
prototípus fejlesztése,
1.3. pilot készül,
1.4. szolgáltatásbevezetési kutatás valósul meg, és elkészül
a kapcsolódó dokumentáció,
1.5. az AKD modell elterjesztését célzó oktatási anyagok
készülnek, labor kerül kialakításra,
1.6. AKD modell képzések valósulnak meg,
1.7. megvalósul a kapcsolódó informatikai alapinfrastruktúra
tervezése, beszerzése, üzembe helyezése.
2. A projekt megvalósításának feltételei:
2.1. 2020. október 31-ig a megvalósíthatósági tanulmányt be
kell nyújtani,
2.2. 2021. április 30-ig a megvalósítás megkezdéséhez
szükséges közbeszerzési eljárások dokumentumait
ellenőrzésre be kell nyújtani.
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A Kormány 1478/2020. (VIII. 7.) Korm. határozata
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
1. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016.
(I. 18.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat] 1/A. pont a) és b) alpontja helyébe
a következő rendelkezések lépnek:
(A Kormány)
„a) jóváhagyja a TOP 1. prioritása 469,07 milliárd forint összegű meghirdethető keretét, amely 100,47 milliárd
forinttal haladja meg a TOP 1. prioritásának keretét,
b) jóváhagyja a TOP 2. prioritása 202,54 milliárd forint összegű meghirdethető keretét, amely 48,24 milliárd forinttal
haladja meg a TOP 2. prioritásának keretét.”
2. Az 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1/B. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1/B. A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet]
44/C. § (3) bekezdése alapján hozzájárul az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 13. sora és 6. pontjában foglalt
táblázat 35. sora szerinti felhívások esetén – a felhívásoknak a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1400/2019.
(VII. 5.) Korm. határozattal megemelt keretösszegei mértékéig – kötelezettségvállalás megtételéhez.”
3. Az 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat a következő 1/C–1/E. ponttal egészül ki:
„1/C. A Kormány a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 44/C. § (4) bekezdése alapján hozzájárul az 1. melléklet
1. pontjában foglalt táblázat 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11. és 13. sora, valamint 2. pontjában foglalt táblázat 2., 3. és 7.
sora szerinti felhívások esetén – a felhívásoknak a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési
keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1478/2020. (VIII. 7.)
Korm. határozattal megemelt keretösszege mértékéig – kötelezettségvállalás megtételéhez.
1/D. A Kormány felhívja a pénzügyminisztert, hogy a TOP végrehajtásáért felelős irányító hatóság útján
gondoskodjon a TOP 7. prioritás maradványforrásának a TOP 1. prioritásra történő átcsoportosítási lehetőségének
megvizsgálásáról.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
2020. augusztus 31.
1/E. A Kormány felhívja a pénzügyminisztert, hogy a TOP végrehajtásáért felelős irányító hatóság útján a TOP
1. és 2. prioritásának a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a 2014–2020 programozási időszakra vonatkozó
indikatív támogatási keretösszegekről, valamint a kötelezettségvállalási szükségletről szóló 1152/2020. (IV. 14.)
Korm. határozat szerinti maximális kötelezettségvállalási szintet meghaladó mértékű forrásigényének csökkentése
érdekében
a) kizárólag a Kormány jóváhagyásával tegyen további kötelezettségvállalást a TOP 1. és 2. prioritásán a felszabaduló
források terhére,
b) az éves fejlesztési keret további módosításai során tegyen javaslatot a TOP 1. és 2. prioritása meghirdethető
keretének az a) alpont szerinti felszabaduló források összegével megegyező mértékű csökkentésére,
c) gondoskodjon a TOP 1. és 2. prioritása Európai Bizottságtól lehívható forrását meghaladó mértékű
többletszámláknak a TOP többi prioritása terhére történő elszámolásáról az Európai Bizottság által kiadott
programzárási útmutató alapján.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
folyamatos”
4. Az 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet
4.1. 1. pontjában foglalt táblázat
4.1.1.
C:2 mezőjében a „49,606” szövegrész helyébe az „54,598” szöveg,
4.1.2.
C:3 mezőjében a „26,346” szövegrész helyébe a „29,704” szöveg,
4.1.3.
C:4 mezőjében az „56,975” szövegrész helyébe a „62,972” szöveg,
4.1.4.
C:5 mezőjében a „46,949” szövegrész helyébe a „48,164” szöveg,
4.1.5.
C:6 mezőjében az „50,574” szövegrész helyébe az „55,957” szöveg,
4.1.6.
C:7 mezőjében a „30,536” szövegrész helyébe a „41,121” szöveg,
4.1.7.
C:8 mezőjében a „10,183” szövegrész helyébe a „6,755” szöveg,
4.1.8.
C:9 mezőjében a „14,109” szövegrész helyébe a „8,419” szöveg,
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.1.9.
C:10 mezőjében a „24,497” szövegrész helyébe a „32,157” szöveg,
4.1.10. C:11 mezőjében a „11,495” szövegrész helyébe a „15,717” szöveg,
4.1.11. C:12 mezőjében a „20,800” szövegrész helyébe a „17,882” szöveg,
4.1.12. C:13 mezőjében a „75,586” szövegrész helyébe a „95,623” szöveg,
2. pontjában foglalt táblázat
4.2.1.
C:2 mezőjében a „22,291” szövegrész helyébe a „22,567” szöveg,
4.2.2.
C:3 mezőjében az „57,773” szövegrész helyébe a „66,558” szöveg,
4.2.3.
C:4 mezőjében a „46,570” szövegrész helyébe a „45,255” szöveg,
4.2.4.
C:5 mezőjében a „9,820” szövegrész helyébe az „5,761” szöveg,
4.2.5.
C:6 mezőjében a „23,174” szövegrész helyébe a „15,723” szöveg,
4.2.6.
C:7 mezőjében a „37,468” szövegrész helyébe a „46,675” szöveg,
3. pontjában foglalt táblázat
4.3.1.
C:2 mezőjében az „58,94” szövegrész helyébe a „67,453” szöveg,
4.3.2.
C:3 mezőjében a „70,306” szövegrész helyébe a „67,797” szöveg,
4.3.3.
C:4 mezőjében a „15,722” szövegrész helyébe a „12,379” szöveg,
4.3.4.
C:5 mezőjében a „31,655” szövegrész helyébe a „29,724” szöveg,
4.3.5.
C:6 mezőjében a „65,489” szövegrész helyébe az „59,517” szöveg,
4. pontjában foglalt táblázat
4.4.1.
C:2 mezőjében a „22,880” szövegrész helyébe a „21,734” szöveg,
4.4.2.
C:3 mezőjében a „17,349” szövegrész helyébe a „16,376” szöveg,
4.4.3.
C:4 mezőjében a „15,889” szövegrész helyébe a „17,511” szöveg,
4.4.4.
C:5 mezőjében az „5,788” szövegrész helyébe a „4,589” szöveg,
4.4.5.
C:6 mezőjében a „4,128” szövegrész helyébe a „4,089” szöveg,
4.4.6.
C:7 mezőjében a „7,720” szövegrész helyébe a „9,751” szöveg,
5. pontjában foglalt táblázat
4.5.1.
C:2 mezőjében a „26,553” szövegrész helyébe a „30,306” szöveg,
4.5.2.
C:3 mezőjében a „27,525” szövegrész helyébe a „28,540” szöveg,
4.5.3.
C:4 mezőjében a „7,540” szövegrész helyébe a „10,039” szöveg,
4.5.4.
C:4a mezőjében a „4,317” szövegrész helyébe a „0,397” szöveg,
4.5.5.
C:5 mezőjében a „8,831” szövegrész helyébe a „6,518” szöveg,
4.5.6.
C:5a mezőjében a „2,245” szövegrész helyébe a „2,510” szöveg,
4.5.7.
C:6 mezőjében a „12,679” szövegrész helyébe a „11,561” szöveg,
4.5.8.
C:7 mezőjében a „4,017” szövegrész helyébe a „4,769” szöveg,
6. pontjában foglalt táblázat
4.6.1.
C:2 mezőjében a „17,657” szövegrész helyébe a „18,657” szöveg,
4.6.2.
C:3 mezőjében a „6,689” szövegrész helyébe a „6,899” szöveg,
4.6.3.
C:4 mezőjében a „21,349” szövegrész helyébe a „20,231” szöveg,
4.6.4.
C:5 mezőjében a „25,289” szövegrész helyébe a „28,709” szöveg,
4.6.5.
C:6 mezőjében a „19,401” szövegrész helyébe a „19,428” szöveg,
4.6.6.
C:8 mezőjében a „32,178” szövegrész helyébe a „32,770” szöveg,
4.6.7.
C:9 mezőjében a „7,63” szövegrész helyébe a „7,470” szöveg,
4.6.8.
C:10 mezőjében a „21,778” szövegrész helyébe a „24,73” szöveg,
4.6.9.
C:11 mezőjében a „22,675” szövegrész helyébe a „22,069” szöveg,
4.6.10. C:12 mezőjében az „5,569” szövegrész helyébe az „5,809” szöveg,
4.6.11. C:13 mezőjében az „5,708” szövegrész helyébe az „5,688” szöveg,
4.6.12. C:14 mezőjében a „4,274” szövegrész helyébe a „4,123” szöveg,
4.6.13. C:15 mezőjében a „2,198” szövegrész helyébe a „2,182” szöveg,
4.6.14. C:16 mezőjében a „25,621” szövegrész helyébe a „25,414” szöveg,
4.6.15. C:18 mezőjében a „21,331” szövegrész helyébe a „13,937” szöveg,
4.6.16. C:19 mezőjében a „6,543” szövegrész helyébe a „4,923” szöveg,
4.6.17. C:20 mezőjében a „2,076” szövegrész helyébe a „2,040” szöveg,
4.6.18. C:21 mezőjében a „19,255” szövegrész helyébe a „18,285” szöveg,
4.6.19. C:22 mezőjében a „33,689” szövegrész helyébe a „34,930” szöveg,
4.6.20. C:23 mezőjében a „11,643” szövegrész helyébe a „11,217” szöveg,
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4.6.21. C:24 mezőjében az „1,800” szövegrész helyébe az „1,30” szöveg,
4.6.22. C:25 mezőjében a „21,736” szövegrész helyébe a „22,249” szöveg,
4.6.23. C:26 mezőjében a „6,380” szövegrész helyébe az „5,348” szöveg,
4.6.24. C:27 mezőjében a „19,556” szövegrész helyébe a „17,536” szöveg,
4.6.25. C:28 mezőjében a „26,590” szövegrész helyébe a „25,848” szöveg,
4.6.26. C:29 mezőjében a „7,231” szövegrész helyébe a „7,895” szöveg,
4.6.27. C:30 mezőjében a „4,570” szövegrész helyébe a „3,877” szöveg,
4.6.28. C:31 mezőjében a „6,985” szövegrész helyébe a „6,683” szöveg,
4.6.29. C:32 mezőjében a „6,523” szövegrész helyébe a „4,655” szöveg,
4.6.30. C:33 mezőjében a „2,800” szövegrész helyébe a „3,478” szöveg,
4.6.31. C:34 mezőjében a „6,954” szövegrész helyébe a „6,603” szöveg,
4.6.32. C:35 mezőjében a „20,507” szövegrész helyébe a „21,543” szöveg,
4.6.33. C:36 mezőjében a „9,722” szövegrész helyébe a „18,158” szöveg,
4.6.34. E:36 mezőjében a „2020. január” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2020. januárban” szöveg,
7. pontjában foglalt táblázat C:2 mezőjében a „45,644” szövegrész helyébe a „38,550” szöveg

4.7.
lép.
5. Hatályát veszti az 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1/A. pont c)–f ) alpontja.
6. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1479/2020. (VIII. 7.) Korm. határozata
a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról
1. A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016.
(I. 20.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat] 1. pont c)–h) alpontja helyébe
a következő rendelkezések lépnek:
(A Kormány)
„c) a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet]
44/C. § (3) bekezdése alapján hozzájárul az 1. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat 2. sora szerinti felhívás esetén
– a felhívásnak a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról szóló 1402/2019. (VII. 5.) Korm. határozattal megemelt
keretösszege mértékéig – kötelezettségvállalás megtételéhez,
d) a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 44/C. § (4) bekezdése alapján hozzájárul az 1. melléklet 6. pontjában foglalt
táblázat 4. sora szerinti felhívás esetén – a felhívásnak a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program
éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról szóló
1479/2020. (VIII. 7.) Korm. határozattal megemelt keretösszege mértékéig – kötelezettségvállalás megtételéhez,
e) jóváhagyja a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 1. prioritása 49,40 milliárd forint összegű
meghirdethető keretét, amely 29,10 milliárd forinttal haladja meg a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív
Program 1. prioritásának keretét,
f ) jóváhagyja a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 4. prioritása 15,28 milliárd forint összegű
meghirdethető keretét, amely 4,18 milliárd forinttal haladja meg a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív
Program 4. prioritásának keretét,
g) jóváhagyja a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 6. prioritása 32,73 milliárd forint összegű
meghirdethető keretét, amely 4,43 milliárd forinttal haladja meg a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív
Program 6. prioritásának keretét,

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 185. szám

5841

h) jóváhagyja a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 8. prioritása 124,52 milliárd forint összegű
meghirdethető keretét, amely 80,42 milliárd forinttal haladja meg a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív
Program 8. prioritásának keretét.”
2. Az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat a következő 1/A. ponttal egészül ki:
„1/A. A Kormány az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról
szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy
a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016.
(I. 20.) Korm. határozat módosításáról szóló 1479/2020. (VIII. 7.) Korm. határozattal módosított, a 2. mellékletben
foglalt táblázat 1a., 13. és 14. sora szerinti kiemelt projektek szakpolitikai felelőse által javasolt műszaki-szakmai
tartalmának bővítéséhez kapcsolódó, azzal arányos keretemelése és annak végrehajtása során a Kormányrendelet
3–6. §-ában foglalt eljárási szabályok ne kerüljenek alkalmazásra.”
3. Az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat
a)
1. melléklete az 1. melléklet,
b)
2. melléklete a 2. melléklet
szerint módosul.
4. Az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 1. melléklet
4.1. 1. pontjában foglalt táblázat C:3 mezőjében a „3,299” szövegrész helyébe a „3,487” szöveg,
4.2. 2. pontjában foglalt táblázat
4.2.1.
C:3 mezőjében a „10,35” szövegrész helyébe a „10,20” szöveg,
4.2.2.
C:5 mezőjében a „4,02” szövegrész helyébe a „4,015” szöveg,
4.2.3.
C:6 mezőjében a „6,01” szövegrész helyébe a „6,005” szöveg,
4.3. 5. pontjában foglalt táblázat
4.3.1.
C:2 mezőjében az „5,88” szövegrész helyébe az „1,944” szöveg,
4.3.2.
C:3 mezőjében a „3,88” szövegrész helyébe a „2,143” szöveg,
4.3.3.
C:4 mezőjében a „11,41” szövegrész helyébe a „13,618” szöveg,
4.3.4.
C:5 mezőjében a „8,390” szövegrész helyébe a „9,035” szöveg,
4.4. 6. pontjában foglalt táblázat C:4 mezőjében az „1,211” szövegrész helyébe az „1,811” szöveg,
4.5. 7. pontjában foglalt táblázat
4.5.1.
C:4 mezőjében a „0,45” szövegrész helyébe a „0,080” szöveg,
4.5.2.
C:5 mezőjében a „0,30” szövegrész helyébe a „0,481” szöveg,
4.5.3.
C:6 mezőjében az „1,29” szövegrész helyébe az „1,071” szöveg,
4.5.4.
C:6a mezőjében a „0,97” szövegrész helyébe a „0,860” szöveg,
4.5.5.
C:6b mezőjében az „1,15” szövegrész helyébe a „0,828” szöveg,
4.5.6.
C:6c mezőjében a „0,21” szövegrész helyébe a „0,207” szöveg,
4.5.7.
C:7 mezőjében a „0,53” szövegrész helyébe a „0,414” szöveg,
4.5.8.
C:7a mezőjében az „1,67” szövegrész helyébe az „1,577” szöveg,
4.5.9.
C:7b mezőjében a „0,75” szövegrész helyébe a „0,668” szöveg,
4.5.10. C:7c mezőjében a „0,40” szövegrész helyébe a „0,233” szöveg,
4.5.11. C:7d mezőjében az „1,19” szövegrész helyébe a „0,385” szöveg,
4.5.12. C:10 mezőjében az „1,73” szövegrész helyébe a „2,333” szöveg,
4.6. 8. pontjában foglalt táblázat
4.6.1.
C:2 mezőjében a „17,80” szövegrész helyébe a „18,210” szöveg,
4.6.2.
C:4 mezőjében a „6,03” szövegrész helyébe a „7,630” szöveg,
4.6.3.
C:5 mezőjében a „0,47” szövegrész helyébe a „0,464” szöveg,
4.6.4.
C:6 mezőjében a „2,45” szövegrész helyébe a „2,447” szöveg,
4.6.5.
C:7 mezőjében az „1,30” szövegrész helyébe az „1,070” szöveg,
4.6.6.
C:8 mezőjében a „2,65” szövegrész helyébe a „2,639” szöveg,
4.6.7.
C:9 mezőjében a „2,43” szövegrész helyébe a „2,429” szöveg,
4.7. 9. pontjában foglalt táblázat
4.7.1.
A:2a mezőjében a „GINOP-1.1.9-VEKOP-19” szövegrész helyébe a „GINOP-1.1.9-VEKOP-20” szöveg,
4.7.2.
C:3 mezőjében a „2,45” szövegrész helyébe a „2,71” szöveg,
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4.8.

4.9.

11. pontjában foglalt táblázat
4.8.1.
C:8 mezőjében az „1,97” szövegrész helyébe a „3,97” szöveg,
4.8.2.
C:13 mezőjében az „1,26” szövegrész helyébe a „0,277” szöveg,
4.8.3.
C:24 mezőjében a „0,49” szövegrész helyébe a „0,455” szöveg,
12. pontjában foglalt táblázat
4.9.1.
C:13 mezőjében a „3,12” szövegrész helyébe a „3,22” szöveg,
4.9.2.
B:28 mezőjében a „családtámogatása és nyugdíja” szövegrész helyébe a „családtámogatási, nyugdíj
és kincstári számlavezető rendszere” szöveg,
4.9.3.
C:30 mezőjében a „0,99” szövegrész helyébe az „1,11” szöveg,
4.9.4.
C:32 mezőjében a „0,74” szövegrész helyébe a „0,78” szöveg,
4.9.5.
C:32d mezőjében a „2,10” szövegrész helyébe a „2,006” szöveg,
4.9.6.
C:32f mezőjében az „1,34” szövegrész helyébe az „1,81” szöveg,
4.9.7.
C:32h mezőjében a „0,23” szövegrész helyébe a „0,31” szöveg,
4.9.8.
C:33 mezőjében az „1,62” szövegrész helyébe az „1,585” szöveg

lép.
5. Az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
5.1. C:13 mezőjében a „Pénzügyminisztérium” szövegrész helyébe az „Innovációs és Technológiai Minisztérium”
szöveg,
5.2. D:13 mezőjében a „17,80” szövegrész helyébe a „18,21” szöveg,
5.3. C:14 mezőjében a „Pénzügyminisztérium” szövegrész helyébe az „Innovációs és Technológiai Minisztérium”
szöveg,
5.4. D:14 mezőjében a „6,03” szövegrész helyébe a „7,63” szöveg
lép.
6. Hatályát veszti az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 1. pont i)–l) alpontja.
7. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1.

Az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 1a. sora helyébe a következő sor lép:
[A

B

C

D

E

1.

Felhívás
azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás
keretösszege (Mrd
Ft)

Felhívás
meghirdetésének
módja

Felhívás
meghirdetésének
tervezett ideje]

1a.

VEKOP-1.1.119

A mikro-, kis- és középvállalkozások üzletviteli folyamatainak megújítása és versenyképességének
javítása a vállalkozói ismeretek bővítése révén a Közép-Magyarországi Régióban

1,00

kiemelt

2020. szeptember

2.

Az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 5b. sora helyébe a következő sor lép:
[A

B

C

D

E

1.

Felhívás
azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás
keretösszege (Mrd
Ft)

Felhívás
meghirdetésének
módja

Felhívás
meghirdetésének
tervezett ideje]

5b.

VEKOP-1.2.620

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását
segítő fejlesztések támogatása

33,316

egyszerűsített

Meghirdetve 2020.
májusban

3.
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1. melléklet az 1479/2020. (VIII. 7.) Korm. határozathoz

Az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 1. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat a következő 5c–5e. sorral egészül ki:
[A

B

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

5c.
5d.
5e.

GINOP-5.3.10-VEKOP-17
GINOP-5.3.16-VEKOP-20
GINOP 6.1.10-VEKOP-19

A strukturális változásokhoz való alkalmazkodás segítése
Veszélyhelyzeti bértámogatás kutatásfejlesztési munkahelymegőrzés céljából
A gazdaság fokozatváltását támogató innovatív képzések

C
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program
terhére történő finanszírozás
(Mrd Ft)]
55,60
20,44
1,534

5843

5844

4.

5.

6.

Az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 1. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat a következő 11. sorral egészül ki:
[A

B

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

11.

GINOP-6.2.8-VEKOP-20

Egyes szakmák digitális tananyagfejlesztése

C
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program
terhére történő finanszírozás
(Mrd Ft)]
2,095

Az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 1. melléklet 12. pontjában foglalt táblázat 32j. sora helyébe a következő sor lép és a táblázat a következő 32k. sorral egészül ki:
[A

B

1.

Felhívás azonosító jele

Felhívás neve

32j.

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15

32k.

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15

A konzuli ügyintézést és a külgazdasági működést támogató elektronikus szolgáltatások
fejlesztése
Az informatikai beszerzések központosítását támogató rendszer továbbfejlesztése, bővítése
(Integrált DKÜ Portál Rendszer)

C
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program
terhére történő finanszírozás
(Mrd Ft)]
0,382
0,191

Hatályát veszti az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 1b. és 1c. sora.
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1. Az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 1a. sora helyébe a következő sor lép:

1.

1a.

[A
Felhívás azonosító
jele

VEKOP-1.1.1-19

B

C

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

A mikro-, kis- és
középvállalkozások
üzletviteli folyamatainak
megújítása és
versenyképességének
javítása a vállalkozói
ismeretek bővítése révén a
Közép-Magyarországi
Régióban

D
Projekt indikatív támogatási
kerete (Mrd Ft)

IFKA Iparfejlesztési
Közhasznú Nonprofit Kft.

1,00

E
Projekt benyújtásának
várható ideje

2020

F
Szakmai elvárások]
A projekt célja, a magyarországi mikro-, kis és
középvállalatok
megújítása,
azaz
aktuális
lehetőségeikhez
és
kihívásaikhoz
illeszkedő
vállalatvezetési- és szervezési technikák és eljárások,
technológiák bevezetése a termelékenység növelése,
a digitalizáltság és automatizáltság kiterjesztése, a
piaci pozíció erősítése, a stratégiai cselekvőképesség
javítása, a vállalati működés gördülékenyebbé tétele
érdekében. A megújulás egyik kiemelt eleme, hogy a
vállalkozók, és a vállalkozásokat segítő szakemberek
(pl. könyvelők, ügyvédek, tanácsadók) hozzájussanak
azon szükséges tudáshoz, ismerethez, amely
birtokában sikeresen le tudják bonyolítani a
generációváltást. A felhívás célja továbbá, hogy a
válság felé sodródó vagy válságban lévő
vállalkozásokat
megfelelő
eszközökkel,
beavatkozással támogassa.
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2. melléklet az 1479/2020. (VIII. 7.) Korm. határozathoz

2. Hatályát veszti az 1011/2016 (I. 20.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 1b. sora.

5845
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A Kormány 1480/2020. (VIII. 7.) Korm. határozata
a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
1. A Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat
[a továbbiakban: 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat] 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat
2.1. C:11 mezőjében a „37,69” szövegrész helyébe a „35,17” szöveg,
2.2. E:11 mezőjében a „34,60” szövegrész helyébe a „32,41” szöveg,
2.3. H:11 mezőjében a „3,09” szövegrész helyébe a „2,75” szöveg,
2.4. C:12 mezőjében az „5,15” szövegrész helyébe az „5,06” szöveg,
2.5. E:12 mezőjében a „4,69” szövegrész helyébe a „4,59” szöveg,
2.6. H:12 mezőjében a „0,46” szövegrész helyébe a „0,47” szöveg,
2.7. C:13 mezőjében a „28,86” szövegrész helyébe a „28,83” szöveg,
2.8. E:13 mezőjében a „25,87” szövegrész helyébe a „25,45” szöveg,
2.9. H:13 mezőjében a „2,98” szövegrész helyébe a „3,38” szöveg,
2.10. C:14 mezőjében a „38,03” szövegrész helyébe a „37,56” szöveg,
2.11. E:14 mezőjében a „36,50” szövegrész helyébe a „36,12” szöveg,
2.12. H:14 mezőjében az „1,53” szövegrész helyébe az „1,44” szöveg,
2.13. C:15 mezőjében a „25,29” szövegrész helyébe a „24,30” szöveg,
2.14. E:15 mezőjében a „21,80” szövegrész helyébe a „20,93” szöveg,
2.15. H:15 mezőjében a „3,49” szövegrész helyébe a „3,36” szöveg,
2.16. C:18 mezőjében a „24,31” szövegrész helyébe a „23,75” szöveg,
2.17. E:18 mezőjében a „24,31” szövegrész helyébe a „23,75” szöveg,
2.18. C:24 mezőjében a „114,18” szövegrész helyébe a „103,66” szöveg,
2.19. F:24 mezőjében a „92,96” szövegrész helyébe a „84,71” szöveg,
2.20. H:24 mezőjében a „9,51” szövegrész helyébe a „8,78” szöveg,
2.21. I:24 mezőjében a „11,71,” szövegrész helyébe a „10,17” szöveg,
2.22. C:26 mezőjében a „34,72” szövegrész helyébe a „29,81” szöveg,
2.23. F:26 mezőjében a „30,69” szövegrész helyébe a „26,46” szöveg,
2.24. H:26 mezőjében a „4,03” szövegrész helyébe a „3,36” szöveg,
2.25. C:30 mezőjében a „71,05” szövegrész helyébe a „64,15” szöveg,
2.26. F:30 mezőjében a „71,05” szövegrész helyébe a „64,15” szöveg,
2.27. C:33 mezőjében a „24,47” szövegrész helyébe a „26,47” szöveg,
2.28. F:33 mezőjében a „24,47” szövegrész helyébe a „26,47” szöveg,
2.29. C:38 mezőjében a „195,01” szövegrész helyébe a „191,71” szöveg,
2.30. G:38 mezőjében a „195,01” szövegrész helyébe a „191,71” szöveg,
2.31. C:38a mezőjében a „67,99” szövegrész helyébe a „66,48” szöveg,
2.32. G:38a mezőjében a „67,99” szövegrész helyébe a „66,48” szöveg,
2.33. C:41 mezőjében a „49,57” szövegrész helyébe a „45,91” szöveg,
2.34. G:41 mezőjében a „49,57” szövegrész helyébe a „45,91” szöveg,
2.35. C:61 mezőjében a „31,33” szövegrész helyébe a „30,51” szöveg,
2.36. I:61 mezőjében a „31,33” szövegrész helyébe a „30,51” szöveg,
2.37. C:69 mezőjében a „49,14” szövegrész helyébe az „50,84” szöveg,
2.38. I:69 mezőjében a „49,14” szövegrész helyébe az „50,84” szöveg,
2.39. C:71 mezőjében a „9,19” szövegrész helyébe a „11,06” szöveg,
2.40. I:71 mezőjében a „9,19” szövegrész helyébe a „11,06” szöveg,
2.41. C:72 mezőjében a „4,31” szövegrész helyébe az „5,02” szöveg,
2.42. C:73 mezőjében a „19,35” szövegrész helyébe a „20,54” szöveg
lép.
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3. Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
a)
D:2 mezőjében a „4,31” szövegrész helyébe az „5,02” szöveg,
b)
D:3 mezőjében a „19,35” szövegrész helyébe a „20,54” szöveg
lép.
4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az

1. Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 8. sorral egészül ki:
[A
B
C
D
E
F
G
H
I
Egyes prioritások/fókuszterületek hozzájárulása a felhívás keretösszegéhez
1.
(Mrd Ft)
Felhívás
Felhívás
azonosító
Felhívás neve
keretösszege
jele
(Mrd Ft)
2.
1. prioritás 2. prioritás 3. prioritás 4. prioritás 5. prioritás 6. prioritás

8.

VP2-4.1.1-20

Állattartó telepek fejlesztésének
támogatása

50,00

0,00

44,00

0,00

0,00

6,00

0,00

/2020. ( . ) Korm. határozathoz
J
Felhívás
meghirdetésének módja

standard

5848

1. melléklet az 1480/2020. (VIII. 7.) Korm. határozathoz

K
Felhívás
meghirdetésének
tervezett
ideje]
2020.
július

2. Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 14a. sorral egészül ki:
[A

B

C

Felhívás neve

2.

Felhívás
azonosító
jele

Felhívás
keretösszege
(Mrd Ft)

1. prioritás

2. prioritás

3. prioritás

4. prioritás

14a.

VP2-4.1.3-20

Kertészeti üzemek korszerűsítése

30,00

0,00

27,00

0,00

0,00

1.

D
E
F
G
H
I
Egyes prioritások/fókuszterületek hozzájárulása a felhívás keretösszegéhez
(Mrd Ft)
5. prioritás

3,00

6. prioritás

0,00

J
Felhívás
meghirdetésének módja

standard

K
Felhívás
meghirdetésének
tervezett
ideje]
2020.
augusztus

3. Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 18b. sorral egészül ki:

1.

18b.

B

C

D
E
F
G
H
I
Egyes prioritások/fókuszterületek hozzájárulása a felhívás keretösszegéhez
(Mrd Ft)

Felhívás
azonosító
jele

Felhívás neve

Felhívás
keretösszege
(Mrd Ft)

1. prioritás

2. prioritás

3. prioritás

VP2-4.1.3.720

Csemetekertek gépbeszerzése

1,00

0,00

1,00

0,00

4. prioritás

0,00

5. prioritás

0,00

J

6. prioritás

Felhívás
meghirdetésének módja

0,00

egyszerűsített

K
Felhívás
meghirdetésének
tervezett
ideje]
2020.
július
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2.

[A

[A

B

C

Felhívás
azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás
keretösszege
(Mrd Ft)

1. prioritás

2. prioritás

3. prioritás

VP2-6.3.1-20

Mezőgazdasági kisüzemek
támogatása

2,50

0,00

2,50

0,00

1.
2.

21a.

D
E
F
G
H
I
[Egyes prioritások/fókuszterületek hozzájárulása a felhívás keretösszegéhez
(Mrd Ft)]
4. prioritás

0,00

5. prioritás

0,00

6. prioritás

0,00

J
Felhívás
meghirdetésének módja

egyszerűsített

K
Felhívás
meghirdetésének
tervezett
ideje]
2020.
július
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4. Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 21a. sorral egészül ki:

5. Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 23. sorral egészül ki:
[A

B

C

Felhívás
azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás
keretösszege
(Mrd Ft)

1. prioritás

2. prioritás

3. prioritás

VP3-3.2.1-20

Minőségrendszerekhez
kapcsolódó előállítói, termelői
csoportosulások tájékoztatási és
promóciós tevékenysége

8,71

0,00

0,00

8,71

1.
2.

23.

D
E
F
G
H
I
Egyes prioritások/fókuszterületek hozzájárulása a felhívás keretösszegéhez
(Mrd Ft)
4. prioritás

0,00

5. prioritás

0,00

6. prioritás

0,00

J
Felhívás
meghirdetésének módja

egyszerűsített

K
Felhívás
meghirdetésének
tervezett
ideje]

2020.
november

6. Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 58. sorral egészül ki:
[A

B

C

Felhívás
azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás
keretösszege
(Mrd Ft)

1. prioritás

2. prioritás

3. prioritás

VP5-16.5.2-20

Az öntözési közösségek
együttműködésének támogatása

2,32

0,00

0,00

0,00

1.
2.

58.

D
E
F
G
H
I
Egyes prioritások/fókuszterületek hozzájárulása a felhívás keretösszegéhez
(Mrd Ft)
4. prioritás

0,00

5. prioritás

2,32

6. prioritás

0,00

J
Felhívás
meghirdetésének módja

egyszerűsített

K
Felhívás
meghirdetésének
tervezett
ideje]
2020.
október
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7. Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 59a. sorral egészül ki:
[A

B

C

Felhívás
azonosító jele

Felhívás neve

Felhívás
keretösszege
(Mrd Ft)

1. prioritás

2. prioritás

3. prioritás

VP6-7.2.1.1-20

Helyi termékértékesítést szolgáló
piacok infrastrukturális fejlesztése

3,00

0,00

0,00

0,00

1.
2.

59a.

D
E
F
G
H
I
Egyes prioritások/fókuszterületek hozzájárulása a felhívás keretösszegéhez
(Mrd Ft)
4. prioritás

0,00

5. prioritás

0,00

6. prioritás

3,00

J
Felhívás
meghirdetésének módja

egyszerűsített

K
Felhívás
meghirdetésének
tervezett
ideje]
2020.
augusztus
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A Kormány 1481/2020. (VIII. 7.) Korm. határozata
az éves fejlesztési keretek módosításainak pénzügyi hatásairól
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a 2014–2020 programozási időszak operatív programjai teljes forrásfelhasználásának mértékéig
lehessen többletkötelezettséget vállalni;
2. felhívja az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt
minisztereket, hogy az 1. pontban meghatározott követelmény teljesítése érdekében a Gazdaságvédelmi
Akcióterv keretében a 2014–2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről,
valamint a kötelezettségvállalási szükségletről szóló 1152/2020. (IV. 14.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt
táblázat E oszlopában meghatározott maximális kötelezettségvállalási szintet meghaladó többletkötelezettségvállalásra kizárólag a teljes forrásfelhasználás céljából tegyenek javaslatot, és a programok zárását megelőzően
gondoskodjanak a teljes forrásfelhasználáshoz nem szükséges projektek szakaszolásáról, vagy más uniós programok
terhére történő finanszírozásuk biztosításáról;
Felelős:
agrárminiszter
emberi erőforrások minisztere
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
folyamatos
3. egyetért azzal, hogy a 2014–2020 programozási időszak forrásaiból megvalósuló, részben eszközbeszerzésre
irányuló projekt esetén a projekt más lényeges céljáról eszközbeszerzésre történő forrásátcsoportosításra
2021. január 1-jétől ne legyen lehetőség.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1482/2020. (VIII. 7.) Korm. határozata
a könnyűzene- és fesztiválipar működéséhez szükséges szakmai fejlesztésekről
A Kormány
1. egyetért a könnyűzene- és fesztiválipar újraindítása érdekében központi költségvetési támogatás nyújtásával
(a továbbiakban: támogatási program);
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a támogatási program egyes elemeinek szakmai koordinációjáról
a nemzeti könyvtár, a magyar könyvszakma és irodalmi közgyűjtemények integrált fejlesztéséért felelős miniszteri
biztos útján gondoskodjon;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
3. felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, valamint az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Magyar Turisztikai
Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Magyar Turisztikai Ügynökség), valamint
a Petőfi Irodalmi Múzeum bevonásával gondoskodjanak a támogatási program egyes elemeinek lebonyolításáról;
Felelős:
a miniszterelnök kabinetfőnöke
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
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4. felhívja a pénzügyminisztert hogy – a miniszterelnök kabinetfőnöke és az emberi erőforrások minisztere
bevonásával – a támogatási program egyes elemeinek lebonyolítása céljából a 2020. évben gondoskodjon
a szükséges 2 120 000 000 forint költségvetési forrás biztosításáról
a)
a Magyar Turisztikai Ügynökség közreműködésével lebonyolításra kerülő programok esetében
a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban:
Kvtv.) 1. melléklet XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
1. Célelőirányzatok alcím, 11. Turisztikai fejlesztési célelőirányzat jogcímcsoport javára 700 000 000 forint,
b)
a Petőfi Irodalmi Múzeum közreműködésével lebonyolításra kerülő programok esetében a Kvtv. 1. melléklet
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 9. Petőfi Irodalmi Múzeum cím javára 1 420 000 000 forint
összegben.
Felelős:
pénzügyminiszter
a miniszterelnök kabinetfőnöke
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1483/2020. (VIII. 7.) Korm. határozata
a munkanélküliségi kockázatok enyhítése érdekében vészhelyzetben nyújtható átmeneti támogatásra
szolgáló európai eszköz (SURE) keretében benyújtandó hazai hiteligényekről
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 95. §-ában meghatározottakra figyelemmel
1. egyetért azzal, hogy a COVID-19-járvány elleni védekezés keretében hozott intézkedések hatékony finanszírozása
érdekében szükséges a szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatokat mérséklő ideiglenes támogatást nyújtó
európai eszköz (a továbbiakban: SURE eszköz) lehető legnagyobb arányú hazai igénybevétele;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az Európai Bizottság részére a SURE eszköz igénybevételével kapcsolatos
igénylést juttassa el, valamint gondoskodjon a hitelmegállapodások megkötéséhez szükséges intézkedések
megtételéről.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1484/2020. (VIII. 7.) Korm. határozata
egyes műanyagtermékek helyettesítő termékei gyártásának támogatásához szükséges forrás biztosításáról
és a hazai műanyagipari tudományos klaszter létrehozásáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy
a)
az egyes műanyagtermékek forgalomba hozatalának megtiltásával összefüggésben szükséges támogatni
ezen termékek helyett az előírásoknak megfelelő, a környezetre kevésbé ártalmas termékek gyártását;
b)
a jelenlegi járványhelyzetben hasonlóan fontos cél a munkahelyek megtartása is;
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2. a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervben és az 1. pontban meghatározott célok eredményes megvalósítása
érdekében szükségesnek tartja
a)
az egyes egyszer használatos, valamint egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának korlátozására
tekintettel az érintett termékeket helyettesítő termékek piacon történő rendelkezésre állása céljából
a tilalommal érintett termékeket gyártó cégek technológiaváltásának;
b)
a helyettesítő termékek jelenlegi gyártóinak kapacitásbővítésének, új gyártósorok beszerzésének;
c)
a kapcsolódó munkahelyek megtartásának; valamint
d)
a hazai műanyagipar fejlesztéséhez kapcsolódó innovációs és kutatási tevékenység
támogatását;
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszterrel együttműködve évente
gondoskodjon európai uniós forrás terhére történő forrás biztosításáról, az alábbiak figyelembevételével:
a)
2020-ban 10 000 000 000 forint forrás kerüljön biztosításra a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív
Program, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program terhére;
b)
a 2021–2025. évekre kerüljön kidolgozásra az e kormányhatározatban meghatározott célokhoz illeszkedő
támogatáspolitikai intézkedések rendszere, lehetőség szerint európai uniós források terhére úgy, hogy
ha az évenkénti felülvizsgálat során megállapításra kerül, hogy az összeg európai uniós forrásból nem
biztosítható, akkor azt a hazai központi költségvetés terhére szükséges finanszírozni;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében az érintett operatív programok éves fejlesztési keretének módosítását
követően – a szükséges eljárásokra irányadó határidőt is figyelembe véve – azonnal
a b) alpont tekintetében 2020. december 31.
4. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a 2. pont d) alpontjához kapcsolódóan készítsen
előterjesztést a Kormány részére a hazai műanyagipar fejlesztését célzó műanyagipari tudományos klaszter
létrehozásáról, és az előterjesztésben tegyen javaslatot különösen
a)
a műanyaghulladék-képződés megelőzésének eszközrendszerére;
b)
a hazai műanyagipari stratégia sarokpontjaira;
c)
a műanyagipari innovatív megoldások kidolgozására, illetve a makro-, mikro- és nanoműanyagok
ökoszisztémákra, illetve az emberi egészségre gyakorolt hatásának a felmérésére, illetve a különféle
értékláncok esetében egyedi, termékspecifikus megoldások kimunkálására;
d)
a hazai hulladékipar ágazati monitoring rendszerének kialakítására;
e)
az olyan egyszer használatos műanyag termékek, hordtasakok helyettesítő termékeinek a feltárására,
amelyek biztonságos – különös tekintettel az élelmiszerbiztonsági szempontokra – és nagy tömegben való
biztosítása egyelőre nem megoldott;
f)
a műanyaghulladék általi szennyezés hatásával kapcsolatos fogyasztói figyelemfelhívás fokozásának
eszközeire a megelőzés, a megfelelő hulladékgazdálkodás és a létező alternatívák jelentőségének
hangsúlyozása érdekében;
g)
a biológiai úton lebomló műanyag hordtasakok hulladékainak a hulladékgazdálkodás rendszerébe történő
integrálási lehetőségeire.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2020. december 1.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1485/2020. (VIII. 7.) Korm. határozata
állami tulajdonban lévő gazdasági társaság alapításáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a külgazdasági és külügyminiszter tulajdonosi joggyakorlása alatt, a feladat- és hatáskörébe
tartozó feladatok megvalósításának támogatására megalapításra kerüljön az állam 100%-os tulajdonában álló
zártkörűen működő részvénytársasági formában működő gazdasági társaság (a továbbiakban: Társaság), melynek
elsődleges feladata az állam befektetéseivel, elsősorban külföldi társasági részesedés vásárlásaival kapcsolatos
tranzakciókban történő közreműködés;
2. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Társaság megalapítása
érdekében;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
a 3. pont szerinti meghatalmazás kiadását követően azonnal
3. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – az állami vagyonról szóló 2007. évi
CVI. törvény 29. § (3) bekezdése alapján – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
(a továbbiakban: MNV Zrt.) útján – gondoskodjon meghatalmazás kiadásáról a külgazdasági és külügyminiszter
részére a Társaság megalapítása érdekében;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
a külgazdasági és külügyminiszter megkeresésének az MNV Zrt. részére történő benyújtását
követően azonnal
4. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket
annak érdekében, hogy a 3. pont szerinti társasági részesedés tekintetében a tulajdonosi jogok és kötelezettségek
összességének gyakorlójaként a külgazdasági és külügyminiszter kerüljön kijelölésre;
Felelős:
nemzeti vagyonért kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a 2. pont szerinti alapítást követően azonnal
5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a külgazdasági és külügyminiszter bevonásával gondoskodjon a Társaság
megalapításához szükséges 120 000 000 forint biztosításáról, amelyből 5 000 000 forint összeg jegyzett tőkeként,
115 000 000 forint összeg pedig alaptőkén felüli vagyonba történő tőkejuttatásként kerül biztosításra.
Felelős:
pénzügyminiszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,
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A Kormány 1486/2020. (VIII. 7.) Korm. határozata
a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból,
a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból,
a Beruházás Előkészítési Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról, valamint
kormányhatározat módosításáról
1. A Kormány
a)
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 26. Kisar Község Önkormányzat bölcsőde fejlesztési támogatása címmel történő kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
b)
az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 113 943 468 637 forint egyszeri
átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 1. Gazdaságvédelmi
programok cím (a továbbiakban: GVP előirányzat) terhére, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
c)
a Kvtv. 79. §-ában biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja a GVP előirányzatnak a b) alpont
szerinti átcsoportosítás alapján az eredeti előirányzaton felül – az eddig jóváhagyotton túl további –
113 943 468 637 forinttal történő túlteljesülését;
d)
az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva
10 500 010 913 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen
bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, a 2. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
e)
az Áht. 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 984 773 967 forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési
kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 21. Központi kezelésű
előirányzatok cím, 4. Központi tartalékok alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport
terhére, a 3. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
2021. december 31.
f)
az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 886 904 818 forint egyszeri átcsoportosítását
rendeli el, a 4. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
g)
egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a b) alpont kapcsán átcsoportosított 42 695 400 forint előirányzat
terhére a kötelező önkormányzati feladatok ellátása érdekében, külön pályázat és kérelem benyújtása
nélkül, az Ávr. 101/A. §-a hatálya alá tartozó, vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújtson Kisar Község
Önkormányzata részére támogatási előlegként, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes
feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;
h)
egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a g) alpont szerinti költségvetési támogatást a támogatói okirat
kiadását követően folyósítsa Kisar Község Önkormányzata számára;
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i)

az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a Science Park Szeged projekthez kapcsolódó
fejlesztésekhez szükséges források biztosításáról szóló 1766/2019. (XII. 23.) Korm. határozat (a továbbiakban:
Határozat) 7. pontja kapcsán – 152 402 480 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet
XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím,
4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai
Minisztérium fejezet, 14. Egyetemek, főiskolák cím javára, az 5. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolási és a visszafizetési kötelezettség tekintetében
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2022. március 2.
j)
az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 18 925 000 forint egyszeri átcsoportosítását
rendeli el, a 6. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
2021. január 15.
k)
az Ávr. 172/A. § (9) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Ávr. 172/A. § (3) bekezdése alapján
a 2018. decemberi, 2019. márciusi, júniusi, szeptemberi, októberi és novemberi hónapokra vonatkozóan
a Kvtv. 1. melléklet XIX. Uniós Fejlesztések fejezet részére megállapított befizetési kötelezettséget elengedi.
2. A Kék Bolygó Klímavédelmi Kockázati Tőkealapról szóló 1260/2020. (V. 27.) Korm. határozat [a továbbiakban:
1260/2020. (V. 27.) Korm. határozat] 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány tevékenységének bővítése és Magyarország környezet- és
klímavédelmi céljainak elérése érdekében)
„2. egyetért azzal, hogy a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány (székhely: 1013 Budapest, Döbrentei
utca 2., nyilvántartási szám: 01-01-0012358) a Kék Bolygó Klímavédelmi Befektetési Zártkörűen Működő
Részvénytársaságban (székhely: 1013 Budapest, Döbrentei utca 2., cégjegyzékszám: 01-10-140361) (a továbbiakban:
Kék Bolygó Klímavédelmi Befektetési Zrt.) megvalósítandó tőkeemelés útján összesen 5 000 000 000 forintot
tőkeként biztosítson a Tőkealap részére;”
3. Az 1260/2020. (V. 27.) Korm. határozat
a)
3. pont nyitó szövegrészében a „Kék Bolygó Klímavédelmi Befektetési Zrt.” szövegrész helyébe a „Kék Bolygó
Klímavédelmi Alapítvány” szöveg,
b)
3. pontjában a „2020. június 30.” szövegrész helyébe a „felmerülés ütemében” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XI. Miniszterelnökség
XV. Pénzügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XLV. Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap

Államháztartási egyedi
azonosító
388440

Fejezet
szám

IX.
XI.

Cím
szám

Alcím
szám

30

26

375739
280645

XVII.

1

2

30

28

4

280845

K6
K3
38
66

379884

67

302891
XVIII.

7

K8

10

K8

2

K5

1

K1

2

004118
XXII.

K3
K8

K8

1

20

Kiemelt
előir.
szám

K8

14

227942

004107

Jogcím
szám

26

380028
XV.

Jogcím
csop.
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2020.

K6

21

1
XLIII.

1

2

329639

1

384517
384528
384562
388439

K6

1
3

367862
XLV.

1

10

K6
K7
K6

K6

11
13

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Helyi önkormányzatok támogatásai
Kisar Község Önkormányzat bölcsőde fejlesztési támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi közfeladatellátási és közösségi célú beruházások támogatása
Dologi kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Pénzügyminisztérium
Központi kezelésű előirányzatok
Központi tartalékok
Beruházás Előkészítési Alap
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása
Beruházások
Egyetemek, főiskolák
Dologi kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Egyéb feladatok
Állami többletfeladatok
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Kutatási és fejlesztési feladatok
Vagyonkezelő alapítvány által fenntartott intézmény feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Felsőoktatási feladatok
Felsőoktatás speciális feladatai
Egyéb működési célú kiadások
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
Személyi juttatások
Külképviseletek igazgatása
Beruházások
Miniszterelnöki Kormányiroda
Központi kezelésű előirányzatok

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

42 695 400

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

225 000
450 000 000

2 000 000 000
600 000 000
300 000 000

8 243 885 226
44 400 000 000
200 000 000
35 000 000
21 726 000 000

A mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság által ellátott
állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

1
381039

Fejezet
név
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1. melléklet az 1486/2020. (VIII. 7.) Korm. határozathoz

K6
1
3

K6
K6

Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. tőkeemelése
Beruházások
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások
Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások
Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások
Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai
Beruházások
Felújítások
Sportcélú fejlesztésekhez kapcsolódó ingatlanvásárlások- és beruházások
Beruházások
Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások
Egyedi magasépítési beruházások
Tatabánya multifunkciós csarnok előkészítése és megvalósítása
Beruházások
Szegedi kézilabdacsarnok előkészítése és megvalósítása
Beruházások
Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekt előkészítése és megvalósítása
Kútvölgyi Klinikai Tömb Belső és Külső Klinikai Tömbben való elhelyezésének megvalósítása
Beruházások
Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika műtéti épülete rekonstrukciójának megvalósítása
Beruházások

3 000 000 000

1 616 782 000
301 351 350
2 670 100 000

13 386 825 600
11 285 500 000
863 903 662
286 030 249

5857

2

384251

3

384262

4

384551

9

385484

XLVII.

K6
K6
K6
K6

1

K5

5858

2

384240

Programszerű magasépítési beruházások
Tanterem fejlesztések előkészítése és megvalósítása
Beruházások
Tornaterem fejlesztések megvalósítása
Beruházások
Tanuszoda fejlesztések megvalósítása
Beruházások
Sportpark beruházások megvalósítása
Beruházások
Gazdaságvédelmi Alap
Gazdaságvédelmi programok
Egyéb működési célú kiadások

163 122 273
1 129 227 691
526 178 147
716 642 039
-113 943 468 637

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

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

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

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.

380028
280645
227942

XVII.

Cím
szám

30

1
14
20

280845

004107
004118

1

38
66

379884
302891

Alcím
szám

67
XVIII.

Jogcím
csop.
szám

30

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

28

7
10
2

1
2

Magyar Államkincstár 1 példány

forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

450 225 000
600 000 000
300 000 000
8 243 885 226
44 400 000 000
200 000 000
35 000 000
21 726 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

Összesen

I. n. év
113 943 468 637

II. n. év

III. n. év

IV. n. év

113 943 468 637
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* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi közfeladatellátási és közösségi célú beruházások támogatása
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása
Egyetemek, főiskolák
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Egyéb feladatok
Állami többletfeladatok
Kutatási és fejlesztési feladatok
Vagyonkezelő alapítvány által fenntartott intézmény feladatainak támogatása
Felsőoktatási feladatok
Felsőoktatás speciális feladatai
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
Külképviseletek igazgatása

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS

III. Alkotmánybíróság
XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap

Államháztartási egyedi
azonosító
000385

Fejezet
szám

III.
XI.

Cím
szám

001711

XVII.

30

20

8

388484
XX.

20

379295
374873
199078

XLII.
XLVII.

43
2

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

K6
1

33

12

296302
XVIII.

Jogcím
csop.
szám

1

279012
XIV.

Alcím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2020.

K3
K8
K3

32

2

16

13

7

8

K8

K6

K8
K5
K3

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Alkotmánybíróság
Alkotmánybíróság

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Beruházások
Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Civil és non-profit szervezetek támogatása
Dologi kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Belügyminisztérium
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Dologi kiadások
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Közlekedési ágazati programok
Zajtérképezés EU tagállami feladatai
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Központi kezelésű előirányzatok
Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
Gazdasági társaságok alapítása
Beruházások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása
Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Központi Maradványelszámolási Alap
Egyéb működési célú kiadások
Gazdaságvédelmi Alap
Nemzeti Foglalkoztatási Alap
Dologi kiadások

forintban
A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

77 910 913

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma
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2. melléklet az 1486/2020. (VIII. 7.) Korm. határozathoz

1 000 000
2 300 000 000
663 100 000

38 000 000

120 000 000

7 000 000 000
-10 500 010 913
300 000 000

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

5859

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

forintban

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

5860

Államháztartási egyedi
azonosító

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási egyedi
azonosító
000385

279012
001711

296302

379295

Fejezet
szám

III.
XI.

XIV.
XVII.

XX.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

1
30

1

33

12
20

20

32

16

13

8

Magyar Államkincstár 1 példány

Kiemelt előirányzat
neve

Alkotmánybíróság
Alkotmánybíróság
Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Civil és non-profit szervezetek támogatása
Belügyminisztérium
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Közlekedési ágazati programok
Zajtérképezés EU tagállami feladatai
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása
Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS

77 910 913

2 301 000 000
663 100 000

38 000 000

7 000 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

Összesen

I. n. év
10 500 010 913

II. n. év

III. n. év

IV. n. év

10 500 010 913

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
LXV. Bethlen Gábor Alap

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

30

Alcím
szám

1

378539

Jogcím
csop.
szám

28

30

263212
335740

Jogcím
szám

3

7
8

XX.
264178

20

343451

28

21

297102
XLII.
263478
LXV.

42

4

4

2

Kiemelt
előir.
szám

K3
K5
K3
K8
K3
K8

K5

48
XXII.

263145

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2020.

K3

1

K5

K8
K8

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Üldözött keresztények segítésének feladatai
Hungary Helps Program
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások
Dologi kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Egyházi közösségi célú programok támogatása
Dologi kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték
Dologi kiadások
Miniszterelnöki Kormányiroda
Központi kezelésű előirányzatok
Központi tartalékok
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Egyéb működési célú kiadások
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Alapok támogatása
Bethlen Gábor Alap támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Bethlen Gábor Alap
Nemzetpolitikai célú támogatások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

forintban
A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

154 000
308 000 000

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma
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3. melléklet az 1486/2020. (VIII. 7.) Korm. határozathoz

99 141
198 281 826
50 000
100 000 000

250 000 000
125 000

-984 773 967

128 064 000
128 064 000

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

5861

5862

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

LXV.
284901

Cím
szám

2

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

3

Kiemelt
előir.
szám

B2

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Bethlen Gábor Alap
Költségvetési támogatás
Eseti támogatás

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

128 064 000

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

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
28
Üldözött keresztények segítésének feladatai
3
Hungary Helps Program
378539
30
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
7
Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások
263212
8
Egyházi közösségi célú programok támogatása
335740
XX.
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
20
264178
Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
28
48
Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték
343451
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
30

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

1

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár 1 példány

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

308 154 000
198 380 967
100 050 000
250 000 000
125 000

Összesen

I.n.év
984 773 967

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

984 773 967

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

Államháztartási
egyedi
azonosító
004107

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XVIII.

004118

Jog- Jog- Kiemelt
cím
cím
előir.
csop. szám szám
szám

1

K1
K2

2

XLIII.

1

K1
K2
K6
2

329639

1
2

330017

1
5

K7
K5

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2020.
Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat

Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Külképviseletek igazgatása
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Beruházások
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások
Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások
Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások
Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai
Felújítások
Társaságokkal kapcsolatos kiadások
A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. támogatása
Egyéb működési célú kiadások

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

425 000
67 000
5 200 000
373 000
-880 839 818
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4. melléklet az 1486/2020. (VIII. 7.) Korm. határozathoz

880 839 818
-6 065 000

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

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

Jog- Jog- Kiemelt
cím
cím
előir.
csop. szám szám
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

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

004107
004118

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XVIII.

Jog- Jog- Kiemelt
cím
cím
előir.
csop. szám szám
szám

1
2

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat

Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
Külképviseletek igazgatása

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

492 000
-875 266 818

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár 1 példány

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

Összesen

I. n.év
886 904 818

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

886 904 818

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

5863

5864

5. melléklet az 1486/2020. (VIII. 7.) Korm. határozathoz
XV. Pénzügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XV.

Cím
szám

26

375739
227942

XVII.

Alcím
szám

2

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2020.
Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

4

Kiemelt
előir.
szám

K8

14

K6

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Pénzügyminisztérium
Központi kezelésű előirányzatok
Központi tartalékok
Beruházás Előkészítési Alap
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Egyetemek, főiskolák
Beruházások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

-152 402 480
152 402 480

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

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási egyedi
azonosító
227942

Fejezet
szám

XVII.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

14

Magyar Államkincstár 1 példány

Kiemelt előirányzat
neve

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Egyetemek, főiskolák

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS

152 402 480
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

Összesen

I. n. év
152 402 480

II. n. év

III. n. év

IV. n. év

152 402 480

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

Államháztartási
egyedi
azonosító
004118

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XVIII.

XLIII.

Jog- Jog- Kiemelt
cím
cím
előir.
csop. szám szám
szám

2

1

K1
K2
2

330017

2

5

K5

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.
Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat

Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külképviseletek igazgatása

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások
Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások
Társaságokkal kapcsolatos kiadások
A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. támogatása
Egyéb működési célú kiadások

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

17 659 000
1 266 000

-18 925 000

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 185. szám

6. melléklet az 1486/2020. (VIII. 7.) Korm. határozathoz

Az előirányzat-módosítás érvényessége: b) a következő év költségvetésébe beépülő
forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

Jog- Jog- Kiemelt
cím
cím
előir.
csop. szám szám
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Kiemelt előirányzat

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: b) a következő év költségvetésébe beépülő
forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

004118

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XVIII.

Jog- Jog- Kiemelt
cím
cím
előir.
csop. szám szám
szám

2

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat

Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külképviseletek igazgatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

18 925 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: b) a következő év költségvetésébe beépülő
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár 1 példány

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
2021. január 15.

Összesen

I. n.év
18 925 000

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

18 925 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1487/2020. (VIII. 7.) Korm. határozata
a 2024. évi EG Ritmikus Gimnasztika Európa-bajnokság megrendezésére benyújtandó pályázat érdekében
szükséges kormányzati intézkedésekről
A Kormány
1. támogatja, hogy a Magyar Torna Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) az Európai Torna Szövetségnél megpályázza
a 2024. évi EG Ritmikus Gimnasztika Európa-bajnokság (a továbbiakban: Európa-bajnokság) megrendezését;
2. a sportról szóló 2004. évi I. törvény 50. § (3) bekezdés d) pontja alapján garanciát vállal az Európa-bajnokság
megrendezéséhez;
3. támogatja, hogy az Európa-bajnokság rendezési jogának elnyerése esetén a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) a Szövetség közreműködésével megrendezze
az Európa-bajnokságot Magyarországon;
4. felhatalmazza a miniszterelnököt, hogy az Európa-bajnokság megrendezése kapcsán, az Európai Torna Szövetség
által a pályázat feltételeként kötelezően előírt angol és magyar nyelvű garanciavállaló nyilatkozatot a Magyar Állam
nevében aláírja;
Felelős:
miniszterelnök
Határidő:
azonnal
5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az Európa-bajnokság
a)
pályázati letéti díj költségeinek biztosításához szükséges legfeljebb 20 000 eurónak megfelelő forint összeg,
és
b)
rendezési jogának elnyerése esetén a teljes rendezési jogdíj első részletének a rendelkezésre állásához
szükséges legfeljebb 40 000 eurónak megfelelő forint összeg
biztosításáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység
támogatása alcím, 4. Versenysport támogatása jogcímcsoporton;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az a) alpont tekintetében azonnal
a b) alpont tekintetében a 2020. évben, az Európa-bajnokság rendezési jogának elnyerését
követően 30 napon belül
6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az 5. pont a) és b) alpontjában meghatározott forrás
terhére támogatói okirat kiadásáról a Társaság részére elszámolási, a fel nem használt támogatás tekintetében
visszatérítési kötelezettséggel;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az 5. pont a) alpontja tekintetében a forrás rendelkezésre állását követően 60 napon belül
az 5. pont b) alpontja tekintetében a 2020. évben az Európa-bajnokság rendezési jogának
elnyerése esetén, a forrás rendelkezésre állását követően 60 napon belül
7. felhívja a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sporteseményekért felelős kormánybiztost,
a Miniszterelnökséget vezető minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy az Európa-bajnokság rendezési
jogának elnyerése esetén készítsenek előterjesztést az Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges további
kormányzati intézkedésekről és a részletes költségvetés megállapításáról;
Felelős:
kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sporteseményekért felelős kormánybiztos
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az Európa-bajnokság rendezési jogának elnyerése esetén 2020. december 31.
8. felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy gondoskodjon a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő
Részvénytársaság útján az Európa-bajnokság lebonyolításához kapcsolódó turisztikai szempontok érvényesítéséről.
Felelős:
a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő:
az Európa-bajnokság szervezésével és lebonyolításával egyidejűleg, folyamatosan
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1488/2020. (VIII. 7.) Korm. határozata
a Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közös működtetéséről
A Kormány
1. az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény
(a továbbiakban: Emtv.) 16. § (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az Emtv. 16. § (4) bekezdésére
figyelemmel megvizsgálta Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) kérelmét,
és egyetért az Önkormányzat fenntartásában lévő Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(a továbbiakban: Színház) 2024. december 31. napjáig tartó közös működtetésével;
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az Emtv. 16. § (6) bekezdése szerinti megállapodás
megkötéséről;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
e határozat közzétételét követő 30 napon belül
3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy
a)
a Színház közös működtetése kapcsán a 2020. évben szükséges központi költségvetési támogatás biztosítása
érdekében adjon ki támogatói okiratot a Színház részére a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű
előirányzatok, 13. Művészeti tevékenységek alcím, 12. Egyéb színházi támogatások jogcímcsoport terhére;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2. pont szerinti megállapodás megkötését követő 30 napon belül
b)
a Színház közös működtetésének hatálya alatt a 2021. évtől szükséges éves központi költségvetési támogatás
biztosítása érdekében adjon ki támogatói okiratot.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2021-től az adott tárgyév január 31. napjáig
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 61/2020. (VIII. 7.) ME határozata
a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program monitoring bizottsága elnökének
felmentéséről és a monitoring bizottság elnökének kinevezéséről
1. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdése alapján
a)
Perényi Sigismund Petert a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program monitoring
bizottsága elnöki tisztségének ellátása alól – 2020. június 24-i hatállyal – felmentem, és
b)
Dányi Gábort, az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkárát a Közigazgatásés Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program monitoring bizottsága elnökévé – 2020. június 25-i
hatállyal – kinevezem.
2. Visszavonom a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program monitoring bizottsága elnökének
felmentéséről és a monitoring bizottság elnökének kinevezéséről szóló 118/2019. (X. 30.) ME határozatot.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A miniszterelnök 62/2020. (VIII. 7.) ME határozata
helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 228. § (2) bekezdés b) pontja és 234. § (1) bekezdése alapján
– a külgazdasági és külügyminiszter javaslatára –
dr. Ponevács-Pana Petrát, a Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes államtitkárát e tisztségéből – más fontos
megbízatására tekintettel –
2020. augusztus 31-ei hatállyal
felmentem, egyidejűleg
Mártonffy-Nagy Dorottyát a Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes államtitkárává
2020. szeptember 1-jei hatállyal
kinevezem.
		

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.

