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III. Kormányrendeletek

A Kormány 625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelete
a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak  
2021. évi kompenzációjáról

A Kormány a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  E rendelet hatálya
a) a költségvetési szervekre és a foglalkoztatotti állományukba tartozó

aa) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) szerinti,
ab) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) szerinti,
ac) a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) szerinti,
ad) a  különleges jogállású szervekről és az  általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi 

CVII. törvény (a továbbiakban: Küt.) szerinti,
ae) az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) szerinti,
af ) a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 

2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) szerinti,
ag) a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) szerinti hivatásos és 

szerződéses katonai,
ah) a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Haj.) szerinti,
ai) az  igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 

(a továbbiakban: Iasz.) szerinti,
aj) a  legfőbb ügyész, az  ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az  ügyészi 

életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Üjt.) szerinti,
ak) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti, valamint
al) a  2013. december 31-én a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 66/G. § (1) bekezdése szerinti hivatásos nevelőszülői 
jogviszonyban állókra és

b) a  köznevelési, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális 
vagy sporttevékenységet ellátó bevett egyházra és belső egyházi jogi személyre (a továbbiakban: egyházi 
foglalkoztató) és a velük
ba) az Mt. szerinti munkaviszonyban állókra, valamint
bb) a 2013. december 31-én a Gyvt. 66/G. § (1) bekezdése szerinti hivatásos nevelőszülői jogviszonyban 

állókra
[az a) és a b) pont a továbbiakban együtt: foglalkoztatott] terjed ki.

2. §  E rendelet szempontjából az  1.  § a)  pont aa)  alpontja szerinti közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell 
tekinteni
a) a  fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást 

nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok által 
ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések 
rendezéséről szóló 2013. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Fbszt.) alapján megszüntetésre került gazdasági 
társaságok volt foglalkoztatottjainak a társaságnál, valamint közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál, és

b) a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Tbszt.) szerinti gazdasági 
társaságok feladatainak átvételében érintett, a  feladatot átvevő költségvetési szervek közalkalmazottainak 
a társaságnál

munkaviszonyban töltött idejét.
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3. § (1) A  foglalkoztatott a  2011–2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzációra 
(a  továbbiakban: kompenzáció) a  2021. év hónapjaira járó illetményének kifizetésével egyidejűleg, havonta  
a (2)–(16) bekezdésben foglalt feltételekkel jogosult. Az a foglalkoztatott, akinek jogviszonya 2011. december 31-ét 
követően keletkezett, abban az  esetben jogosult a  kompenzációra, ha e  rendelet hatálya alá tartozó szervvel 
a  2010.  és 2011. évek bármelyikében vagy mindkét évben is az  1.  § szerinti jogviszonyok valamelyikében állt, és 
az  utolsó ilyen jogviszonyát követően munkavégzésre irányuló, az  1.  § szerintitől eltérő jogviszonyt – a  tartós 
megbízási szerződés kivételével – nem létesített.

 (2) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével az 1. melléklet szerinti kompenzációra jogosult 
az a foglalkoztatott, aki a 9. § szerinti nyilatkozata alapján a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 
(a továbbiakban: Szja tv.) 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre nem jogosult, és jogviszonya a 2010. év 
decemberében vagy annak egy részében az  e  rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval fennállt, és azóta 
munkavégzésre irányuló jogviszonyt – a  tartós megbízási szerződés és az  e  rendelet hatálya alá tartozó szervvel 
fennálló, 1. § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével – kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval 
létesített.

 (3) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 2. melléklet szerinti kompenzációra jogosult 
az a foglalkoztatott, aki a 9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre 
nem jogosult, és jogviszonya az  e  rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval a 2010. év decemberében vagy 
annak egy részében nem állt fenn, azonban a 2011. év decemberében vagy annak egy részében fennállt, és azóta 
munkavégzésre irányuló jogviszonyt – a  tartós megbízási szerződés és az  e  rendelet hatálya alá tartozó szervvel 
fennálló, 1. § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével – kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval 
létesített.

 (4) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 3. melléklet szerinti kompenzációra jogosult 
az a foglalkoztatott, aki a 9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre 
egy kedvezményezett eltartott után jogosult, az eltartottak száma három főnél kevesebb, továbbá nincs házas- vagy 
élettársa.

 (5) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 4. melléklet szerinti kompenzációra jogosult 
az a foglalkoztatott, aki a 9. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre 
két kedvezményezett eltartott után jogosult, az eltartottak száma három főnél kevesebb, továbbá nincs házas- vagy 
élettársa.

 (6) Azon házas- vagy élettársak közül, akik a 9. § szerinti nyilatkozatuk alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi 
kedvezményre egy kedvezményezett eltartott után jogosultak, és az eltartottak száma három főnél kevesebb,
a) az  a  foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye házas- vagy élettársa tárgyhavi illetményénél alacsonyabb 

vagy azzal megegyezik, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 2. melléklet,
b) az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye magasabb, mint házas- vagy élettársa tárgyhavi illetménye 

a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 3. melléklet
 szerinti kompenzációra jogosult.

 (7) Azon házas- vagy élettársak esetében, akik a 9. § szerinti nyilatkozatuk alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint 
családi kedvezményre két kedvezményezett eltartott után jogosultak, és az eltartottak száma három főnél kevesebb 
és
a) legalább az egyikük tárgyhavi illetménye alacsonyabb, mint 109 000 forint, és a kettejük tárgyhavi illetménye 

közötti különbség legalább 50 000 forint,
aa) az  a  foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye házas- vagy élettársa tárgyhavi illetményénél 

alacsonyabb vagy azzal megegyezik, a  tárgyhónap első napján érvényes illetménye 
figyelembevételével a 2. melléklet,

ab) az  a  foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye magasabb, mint házas- vagy élettársa tárgyhavi 
illetménye, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 4. melléklet

 szerinti kompenzációra jogosult;
b) mindkettőjük tárgyhavi illetménye eléri a  109 000 forintot, illetve a  kettejük tárgyhavi illetménye közötti 

különbség kisebb, mint 50 000 forint, a  tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével 
a 3. melléklet szerinti kompenzációra jogosult.

 (8) Az a foglalkoztatott, akinek a jogviszonya a 2010. év decemberében vagy annak egy részében az e rendelet hatálya 
alá tartozó munkáltatóval fennállt, és azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt – a  tartós megbízási szerződés 
és az e  rendelet hatálya alá tartozó szervvel fennálló 1. § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével – kizárólag 
e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval létesített, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye
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a) 2,29%-ának megfelelő – 100 forintra kerekített összegű – kompenzációra jogosult, ha a  9.  § szerinti 
nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre
aa) egy, két vagy három kedvezményezett eltartott után jogosult, az  eltartottak száma eléri 

vagy meghaladja a  három főt, és a  tárgyhónap első napján érvényes illetménye nem éri el 
a 135 000 forintot,

ab) négy vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult, és a  tárgyhónap első napján érvényes 
illetménye nem éri el a  135 000 forintnak a  három feletti kedvezményezett eltartottak száma és 
a 20 000 forint szorzatával növelt összegét,

b) 1,53%-ának megfelelő – 100 forintra kerekített összegű – kompenzációra jogosult, ha a  9.  § szerinti 
nyilatkozata alapján az  Szja tv. 29/A. és 29/B.  §-a szerint családi kedvezményre egy vagy több 
kedvezményezett eltartott után jogosult úgy, hogy az eltartottak száma eléri vagy meghaladja a három főt, és 
a tárgyhónap első napján érvényes illetménye meghaladja az a) pont szerinti illetményhatárt, de nem haladja 
meg a 213 500 forintot.

 (9) A  tárgyhónap első napján érvényes illetménye 1,53%-ának megfelelő – 100 forintra kerekített összegű – 
kompenzációra jogosult az  a  foglalkoztatott, akinek jogviszonya a  rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval 
a 2010.  év decemberében vagy annak egy részében nem állt fenn, de a 2011. év decemberében vagy annak egy 
részében fennállt, és azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt – a  tartós megbízási szerződés és az  e  rendelet 
hatálya alá tartozó szervvel fennálló 1. § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével – kizárólag e rendelet hatálya 
alá tartozó munkáltatóval létesített, és aki a  9.  § szerinti nyilatkozata alapján az  Szja tv. 29/A. és 29/B.  §-a szerint 
családi kedvezményre egy vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult úgy, hogy az eltartottak száma eléri 
vagy meghaladja a három főt, és a tárgyhónap első napján érvényes illetménye nem haladja meg a 213 500 forintot.

 (10) Az  államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett, a  foglalkoztatottnak 
a  kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a  garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendelet 
szerinti, 2011. évi, illetve 2012. évi illetményemelésre vonatkozó munkáltatói nyilatkozat alapján a (2)–(9) bekezdés 
szerinti kompenzáció összegét az  illetményszámfejtést végző szervezet legfeljebb nulla összegig csökkenti 
a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 337/2010. (XII. 27.) 
Korm. rendelet [a továbbiakban: 337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet], valamint a  kötelező legkisebb munkabér 
(minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet] szerinti minimálbér és garantált bérminimum elérése érdekében végrehajtott 
illetményemelés 94%-ának 100 forintra kerekített összegével.

 (11) Az  Fbszt. és a  Tbszt. alapján megszüntetésre került gazdasági társaságok volt foglalkoztatottjai esetében 
az  államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett, a  foglalkoztatottnak 
a  kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a  garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendelet 
kötelező személyi alapbéremelésre, illetve a  munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges 
munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és a  béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető 
mértékéről szóló 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet] alapján 
elvárt munkabéremelésre vonatkozó munkáltatói nyilatkozat alapján a  (2)–(9)  bekezdés szerinti kompenzáció 
összegét az illetményszámfejtést végző szervezet legfeljebb nulla összegig csökkenti
a) a  337/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum elérése érdekében 

végrehajtott személyi alapbéremelés,
b) a  299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti munkabéremelés, vagy ennek hiányában a  298/2011. (XII. 22.) 

Korm. rendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum elérése érdekében végrehajtott személyi 
alapbéremelés

94%-ának 100 forintra kerekített összegével.
 (12) Az  Fbszt. alapján megszüntetésre került gazdasági társaságok azon foglalkoztatottjai, akiknek 

továbbfoglalkoztatására az Fbszt. 7. § (1) bekezdése vagy 7. § (2) bekezdés b) pontja alapján nem került sor, nem 
jogosultak kompenzációra.

 (13) A  munkaidő hosszának megváltozásakor a  kompenzáció összegét úgy kell megállapítani, hogy a  munkaidő 
növekedése esetén az addig alkalmazott (10) és (11) bekezdés szerinti levonást kell a  továbbiakban is alkalmazni, 
a munkaidő csökkenése esetén a levonást a munkaidő változásának arányában csökkenteni kell.

 (14) Az  1.  § szerinti jogviszony hóközi létesítése, illetve megszűnése esetén a  foglalkoztatott a  törthónapra  
a (2)–(13) bekezdés szerinti kompenzáció 100 forintra kerekített időarányos részére jogosult.
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 (15) Az  1.  § szerinti jogviszonyok közül egyidejűleg több jogviszonyban álló foglalkoztatott a  teljes munkaidős 
jogviszonyában jogosult a  kompenzációra. Az  1.  § szerinti teljes munkaidős jogviszony hiányában az  időben 
legkorábban keletkezett jogviszonyban jár a kompenzáció.

 (16) Nem jogosult kompenzációra a  foglalkoztatott a  fizetés nélküli szabadság, valamint az  egész napos igazolatlan 
távollét időtartamára. A  kompenzáció emiatt kieső összegét a  tárgyhónapban kieső munkanapok számának 
a  foglalkoztatott munkarendje szerinti, a  tárgyhónap egészére megállapított munkanapok számához viszonyított 
arányában, 100 forintra kerekítve kell megállapítani.

4. § (1) A 3. § vonatkozásában – a (2) és (3) bekezdésben, valamint a 3. § (10) bekezdésében meghatározott kivételekkel – 
jogszabály eltérő rendelkezése hiányában illetményként kell figyelembe venni
a) a  Kjt. 66.  §-a és 79/E.  §-a szerinti illetményt (beleértve a  garantált illetmény feletti, a  munkáltató döntése 

alapján megállapított illetményrészt is), továbbá a  közalkalmazott számára a  Kjt. 70–75.  §-a alapján 
megállapított illetménypótlékot,

b) a  Kttv. 131.  § (2)  bekezdése szerinti – a  Kttv. 133.  § (3)–(6)  bekezdése szerinti alapilletmény-eltérítés 
figyelembevételével számított – illetményt, valamint a kormányzati ügykezelők esetén a Kttv. 208. §-a, illetve 
a közszolgálati ügykezelők esetén a Kttv. 242. §-a szerinti illetményt,

c) a Kit. szerinti illetményt,
d) a Küt. szerinti illetményt,
e) a  hivatásos foglalkoztatottak esetében a  Hszt. 168.  §-a szerinti távolléti díj alapját képező illetményt, 

a rendvédelmi alkalmazottak esetében a Hszt. 289. §-a szerinti illetményt,
f ) a Hjt. 2. § 41. pontja szerinti távolléti díj alapját képező illetményt,
g) a  Haj. 67.  §-a szerinti illetményt (beleértve a  garantált illetmény feletti, a  munkáltató döntése alapján 

megállapított illetményrészt is), a  honvédelmi alkalmazott számára a  Haj. 70–74.  §-a alapján megállapított 
illetménypótlékot, továbbá a Haj. 75. §-a alapján megállapított honvédelmi illetménykiegészítést,

h) az Iasz. 96. § (1) bekezdése szerinti illetményt,
i) az Üjt. 59. § (2) bekezdése, 114. § (1) bekezdése és 135. § (1) bekezdése szerinti illetményt,
j) az  Mt. hatálya alá tartozó, a  közcélú tevékenységet folytató egyházi intézményeknél és az  országos 

nemzetiségi önkormányzat hivatalánál, illetve az országos és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési 
szerveinél foglalkoztatott munkavállalók alapbérét és rendszeres bérpótlékait,

k) a Gyvt. 66/H. § (3)–(5) bekezdése szerinti díjazást,
l) a  költségvetési szervként működő köznevelési intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott 

pedagógusok esetében a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 65.  § (1)  bekezdése 
szerinti illetményt (beleértve a  garantált illetmény feletti, a  munkáltató döntése alapján megállapított 
illetményrészt is), továbbá a 65. § (3) bekezdése szerint megállapított illetménypótlékot,

m) a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló törvény szerinti devizailletményt.
 (2) Az  (1) bekezdés a) és f ) pontjában foglaltaktól eltérően nem kell illetményként figyelembe venni az egészségügyi 

tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.) alapján 
az  egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó foglalkoztatott illetményének az  Eütev. 11/A.  § 
(5)–(6) bekezdése alapján járó növelését.

 (3) Az  (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározottaktól eltérően nem kell illetményként figyelembe venni 
az  egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 
43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben meghatározott védőnői kiegészítő pótlékot.

 (4) A (2) bekezdés alkalmazásában
a) az  Eütev. 11/A.  § (5)  bekezdése alapján járó növelésnek kell tekinteni a  egyes egészségügyi dolgozók és 

egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az  ahhoz kapcsolódó támogatás 
igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
256/2013.  (VII. 5.) Korm. rendelet] 16.  melléklete alapján számított összeget és a  256/2013. (VII. 5.) 
Korm.  rendelet 7.  melléklete szerinti illetmény-, illetve bértábla 2019. december 31-ét követő emelésének 
összegét,

b) az  Eütev. 11/A.  § (6)  bekezdése alapján járó növelésnek kell tekinteni az  Eütev. 11/A.  § (6)  bekezdéséből 
az  egyéb, nem egészségügyi főiskolai végzettségűek részére járó és a  256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 
8. melléklete alapján számított összeget

azzal, hogy részmunkaidős foglalkoztatás esetén az  a) vagy b)  pont szerinti összegnek a  részmunkaidő és a  teljes 
munkaidő arányában csökkentett részét nem kell illetményként figyelembe venni.
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 (5) A  kompenzáció a  személyi jövedelemadó-előleg megállapításánál nem rendszeres jövedelemnek minősül, és 
a költségvetési rend szerint foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaiként kell elszámolni. A kifizetés a statisztikai 
elszámolásokban a szociális költségek között kerül figyelembevételre.

5. § (1) A  központi költségvetés a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 
(a  továbbiakban: 2021. évi költségvetési törvény) 4.  § (1)  bekezdésében megjelölt céltartalék terhére, 
az e rendeletben meghatározottak szerint biztosít fedezetet (a továbbiakban: támogatás)
a) – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a központi költségvetési szervek, a köztestületi költségvetési 

szervek és az országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv,
b) a helyi nemzetiségi önkormányzatok, továbbá
c) a bevett egyház
részére az e rendelet alapján járó kompenzáció és annak járulékai kifizetéséhez.

 (2) Az  országos és a  helyi nemzetiségi önkormányzatot megillető (1)  bekezdés szerinti támogatásról 
a  nemzetiségpolitikáért osztott hatáskörben felelős miniszterek adatot szolgáltatnak az  államháztartásért felelős 
miniszter részére.

 (3) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti költségvetési szervek esetében nem vehető igénybe a  támogatás a  részben 
vagy egészben külön – ide nem értve az  európai uniós forrás terhére finanszírozott – feladat ellátására kötött 
szerződésből származó bevétel terhére foglalkoztatottak után.

 (4) Az e rendelet alapján igénybe vett támogatás kizárólag a foglalkoztatottak 2021. évi kompenzációjára használható 
fel, más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.

6. § (1) Az  1.  § a)  pontja szerinti költségvetési szerveknél és a  helyi nemzetiségi önkormányzatoknál a  támogatás 
megállapítása a  költségvetési szerv által várhatóan ténylegesen kifizetésre kerülő – az  államháztartásért felelős 
miniszter által március hónapban felmért – összeg alapján történik.

 (2) Az  (1)  bekezdés alapján igénybe vett támogatással 2021. november 10-éig el kell számolni, amely intézkedést 
az államháztartásért felelős miniszter készíti elő.

 (3) Ha a  költségvetési szerv az  elszámolást követően állapít meg visszafizetési kötelezettséget, azt a  2021. évi 
költségvetési maradvány elszámolása keretében kell teljesíteni.

 (4) A  támogatás folyósítása és elszámolása érdekében az  országos és a  helyi nemzetiségi önkormányzat részére 
a  nemzetiségpolitikáért osztott hatáskörben felelős miniszterek támogatói okiratot adnak ki az  országos 
nemzetiségi önkormányzat hivatalánál, valamint az  országos és a  helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési 
szerveinél foglalkoztatottakat megillető kompenzáció biztosításáról. A (2) bekezdés szerinti elszámolás során igazolt 
új támogatási igény vagy többlettámogatásra való jogosultság felmerülése esetén az országos és helyi nemzetiségi 
önkormányzat részére a támogatás biztosítása érdekében új igény esetén támogatói okirat kiadására, többletigény 
esetén a  korábbiakban kiadott támogatói okirat módosítására kerül sor. A  (2)  bekezdés szerinti elszámolás 
keretében visszafizetett támogatás nem tekinthető a  költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevételének, így 
az  országos és helyi nemzetiségi önkormányzatot nem terheli az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
(a továbbiakban: Áht.) 53/A. § (2) bekezdése szerinti kamatfizetési kötelezettség.

 (5) Az  (1)  bekezdés szerint nyújtott támogatás intézmények közötti átadása esetén az  átadásra kerülő előirányzatot 
az átadás-átvételi dokumentumban nevesítve szerepeltetni kell.

7. § (1) A  támogatásra az  egyházi foglalkoztató a  bevett egyházon és az  egyházi foglalkoztató fenntartóján keresztül 
jogosult. A  támogatás folyósítására és elszámolására az  egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős 
miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kiadott támogatói okirat alapján kerül sor.

 (2) A  bevett egyházak részére a  2021. évi bérkompenzáció összegéből előzetes hozzájárulásként legfeljebb 
400 000 000 forint kerül átadásra a miniszter által 2021. március hónapban felmért, a bevett egyház által benyújtott 
és a miniszter által elfogadott igények alapján, azok arányában.

 (3) A  támogatás terhére a  miniszter – utólagos elszámolás mellett – előleget nyújt. Az  előleg nyújtásának feltétele 
a  költségvetési szervek és a  bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2020. évi 
kompenzációjáról szóló kormányrendelet alapján kapott támogatással történő elszámolás és annak elfogadása.

 (4) A  bevett egyház a  támogatást az  egyházi foglalkoztató fenntartója részére utalja át. Az  egyházi foglalkoztató 
fenntartója a támogatást az egyházi foglalkoztató részére átadja, illetve a 3. § (1) bekezdésében meghatározott célra 
fordítja.



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2020.	évi	286.	szám 10397

8. § (1) A  támogatás igénylése a  bevett egyház által az  államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium, 
valamint a  miniszter által vezetett minisztérium, illetve a  tárca nélküli miniszter e  felelőssége keretében ellátott 
tevékenysége segítésére kijelölt minisztérium honlapján közzétett
a) igénylőlapnak és
b) az a) pont szerinti igénylőlap alapján összesített adatokat tartalmazó adatlapnak
a miniszter részére történő megküldésével történik.

 (2) Az  előlegből a 2021. január–szeptember hónapokra ténylegesen kifizetett és a  2021. október–december 
hónapokra várhatóan kifizetésre kerülő összegekről a  bevett egyház 2021. november 10-éig tájékoztatást, 
a  2021.  január–december hónapokra ténylegesen kifizetett összegekről pedig 2022. január 31-éig elszámolást 
nyújt be a  miniszternek. A  tájékoztatás és az  elszámolás tartalma az  államháztartásért felelős miniszter által 
vezetett minisztérium, valamint a miniszter által vezetett minisztérium, illetve a tárca nélküli miniszter e felelőssége 
keretében ellátott tevékenysége segítésére kijelölt minisztérium honlapján közzétett – ágazati bontású, az  ágazat 
teljes létszámát, az  érintettek létszámát, havi bontásban a  ténylegesen kifizetett és a  várhatóan kifizetésre kerülő 
összegeket és a munkaadókat terhelő járulékokat bemutató – beszámoló és rövid szöveges jelentés. Az elszámolás 
során igazolt új támogatási igény vagy többlettámogatásra való jogosultság felmerülése esetén a  bevett egyház 
részére a  támogatás biztosítása érdekében új igény esetén támogatói okirat kiadására, többletigény esetén 
a  korábbiakban kiadott támogatói okirat módosítására kerül sor. A  (2)  bekezdés szerinti elszámolás keretében 
visszafizetett támogatás nem tekinthető a  költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevételének, így azt nem 
terheli az Áht. 53/A. § (2) bekezdése szerinti kamatfizetési kötelezettség.

 (3) Az  elszámolás utólagos – adott esetben helyszíni ellenőrzés útján történő – ellenőrzése céljából az  egyházi 
foglalkoztató jogosult személyenkénti bontásban elkülönített nyilvántartást vezetni.

9. § (1) A foglalkoztatott a 2021. évi kompenzációjának megállapításához a saját munkáltatója részére nyilatkozik a családi 
kedvezményre való jogosultságáról, az  annak igénylése során figyelembe vehető kedvezményezett eltartottak, 
valamint az  eltartottak számáról, adóazonosító jeléről, saját és házas- vagy élettársa illetményéről, jogviszonya 
keletkezésének időpontjáról. A  nyilatkozat mintáját és kitöltési útmutatóját az  államháztartásért felelős miniszter 
az általa vezetett minisztérium honlapján – e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg – közzéteszi.

 (2) A  nyilatkozó a  nyilatkozatot 2021. március 15-éig nyújtja be a  munkáltatónak két példányban. Ha a  jogviszony 
év közben keletkezett, a  jogviszony keletkezésével egyidejűleg köteles a  nyilatkozó benyújtani a  nyilatkozatot. 
A  munkáltató az  egyik példányon igazolja az  átvételt, a  másik példányt intézkedésre megküldi az  illetékes 
illetményszámfejtő helynek.

 (3) A 3. § (15) bekezdésében meghatározott esetben a nyilatkozó nyilatkozatát az őt teljes munkaidős jogviszonyban 
foglalkoztató munkáltatónak köteles a  (2)  bekezdés szerinti határidőig leadni. Teljes munkaidős jogviszony 
hiányában a nyilatkozó nyilatkozatát a  (2) bekezdésben meghatározott határidőig annak a munkáltatónak köteles 
leadni, akinél jogviszonya a  legkorábban keletkezett, illetve azonos időpontban keletkezett jogviszonyok esetén 
a választása szerinti munkáltatónak köteles leadni.

 (4) A munkáltatói igazolást tartalmazó nyilatkozatot a nyilatkozó köteles öt évig megőrizni.
 (5) A  tárgyhó 15-éig benyújtott nyilatkozat alapján a  nyilatkozó kompenzációra a  tárgyhóban jogosulttá válik, és 

annak összege a  tárgyhóra esedékes illetménye számfejtésével egyidejűleg kifizetésre kerül. A  tárgyhó 15-e után 
benyújtott nyilatkozat alapján a nyilatkozó a kompenzációra kizárólag a nyilatkozat leadását követő hónaptól válik 
jogosulttá, és az  a  tárgyhónapot követő hónapra esedékes illetmény számfejtésével egyidejűleg kerül kifizetésre. 
A március 15-éig benyújtott nyilatkozatok esetén a január és február hónapok után járó kompenzáció is kifizetésre 
kerül.

10. § (1) Ha a leadott nyilatkozatban feltüntetett, a kompenzáció megállapításánál irányadó adatok év közben módosulnak, 
a  nyilatkozó az  erről való tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles újabb nyilatkozat kitöltésével 
bejelenteni a változást a munkáltatónak.

 (2) A  munkáltató a  nyilatkozat II. részében foglaltak módosítását változásbejelentéssel teheti meg, a  nyilatkozat 
III. részében a változás bekövetkezésének dátumaként 2021. január 1-jét jelölve meg.

 (3) A  bejelentett változás alapján a  változás bekövetkezése dátumának alapulvételével kerül megállapításra és 
érvényesítésre a kompenzáció összege.

 (4) Ha olyan változás bejelentésére került sor, amely alapján a  foglalkoztatott nem, vagy csökkentett összegű 
kompenzációra jogosult, a  kompenzáció összegére vonatkozó jogosultsága megszűnik vagy csökken. A  változás 
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bejelentése előtt a  korábbi nyilatkozat alapján a  változás bekövetkezésének dátumát követően kifizetett 
kompenzáció összege visszavonásra kerül.

 (5) Ha a  nyilatkozó a  kompenzáció megállapítása érdekében tett nyilatkozat kitöltésével valótlan adatot közölt, 
a kompenzáció már teljesített összege visszavonásra, és a kompenzáció további folyósítása felfüggesztésre kerül.

 (6) Ha a  kompenzáció nem az  e  rendeletben foglaltaknak megfelelő megállapítása és kifizetése nem 
az  (5)  bekezdésben foglaltak alapján valósult meg, vagy az  illetményeltérítés összege visszamenőleg kerül 
megállapításra, a  már kifizetett kompenzáció összege a  következő hónap(ok) kompenzációjának összegéből 
levonásra kerül.

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

12. §  E rendeletet első alkalommal a 2021. év január hónapra járó illetmény számfejtésekor kell alkalmazni.

13. §  Ha a  8.  § (2)  bekezdése alapján benyújtott elszámolás alapján igazolt többlettámogatásra vonatkozó jogosultság 
merül fel, a többlettámogatást a támogatói okirat módosításával kell biztosítani.

14. §  Ez a rendelet 2022. június 30-án hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelethez

A 3. § (2) bekezdése szerinti kompenzáció összege

A B C D E F G H I J

1.
Illetmény 

(Ft/hó)

Kompenzáció 

(Ft/hó)

Illetmény 

(Ft/hó)

Kompenzáció 

(Ft/hó)

Illetmény 

(Ft/hó)

Kompenzáció 

(Ft/hó)

Illetmény 

(Ft/hó)

Kompenzáció 

(Ft/hó)

Illetmény 

(Ft/hó)

Kompenzáció 

(Ft/hó)

2.  –500  100  29501–30000  8 000  59001–59500  15 900  130001–131500  14 900  214001–214500  8 500

3.  501–1000  300  30001–30500  8 100  59501–60000  16 000  131501–133000  14 800  214501–215000  8 400

4.  1001–1500  400  30501–31000  8 300  60001–60500  16 200  133001–134500  14 700  215001–215500  8 200

5.  1501–2000  500  31001–31500  8 400  60501–61000  16 300  134501–136500  14 600  215501–216000  8 100

6.  2001–2500  700  31501–32000  8 500  61001–61500  16 400  136501–138000  14 500  216001–216500  8 000

7.  2501–3000  800  32001–32500  8 700  61501–62000  16 600  138001–139500  14 400  216501–217000  7 800

8.  3001–3500  900  32501–33000  8 800  62001–62500  16 700  139501–141000  14 300  217001–217500  7 700

9.  3501–4000  1 100  33001–33500  9 000  62501–63000  16 800  141001–142500  14 200  217501–218000  7 500

10.  4001–4500  1 200  33501–34000  9 100  63001–63500  17 000  142501–144500  14 100  218001–218500  7 400

11.  4501–5000  1 300  34001–34500  9 200  63501–64000  17 100  144501–146000  14 000  218501–219000  7 200

12.  5001–5500  1 500  34501–35000  9 400  64001–64500  17 200  146001–147500  13 900  219001–219500  7 100

13.  5501–6000  1 600  35001–35500  9 500  64501–65000  17 400  147501–149000  13 800  219501–220000  6 900

14.  6001–6500  1 700  35501–36000  9 600  65001–65500  17 500  149001–150500  13 700  220001–220500  6 800

15.  6501–7000  1 900  36001–36500  9 800  65501–66000  17 600  150501–152500  13 600  220501–221000  6 600

16.  7001–7500  2 000  36501–37000  9 900  66001–66500  17 800  152501–154000  13 500  221001–221500  6 500

17.  7501–8000  2 100  37001–37500  10 000  66501–67000  17 900  154001–155500  13 400  221501–222000  6 300

18.  8001–8500  2 300  37501–38000  10 200  67001–67500  18 000  155501–157000  13 300  222001–222500  6 200

19.  8501–9000  2 400  38001–38500  10 300  67501–68000  18 200  157001–159000  13 200  222501–223000  6 000

20.  9001–9500  2 500  38501–39000  10 400  68001–68500  18 300  159001–160500  13 100  223001–223500  5 900

21.  9501–10000  2 700  39001–39500  10 600  68501–69000  18 400  160501–162000  13 000  223501–224000  5 700

22.  10001–10500  2 800  39501–40000  10 700  69001–69500  18 600  162001–163500  12 900  224001–224500  5 600

23.  10501–11000  2 900  40001–40500  10 800  69501–70500  18 700  163501–165000  12 800  224501–225000  5 400

24.  11001–11500  3 100  40501–41000  11 000  70501–72500  18 600  165001–167000  12 700  225001–225500  5 300

25.  11501–12000  3 200  41001–41500  11 100  72501–74000  18 500  167001–168500  12 600  225501–226000  5 100

26.  12001–12500  3 300  41501–42000  11 200  74001–75500  18 400  168501–170000  12 500  226001–226500  5 000

27.  12501–13000  3 500  42001–42500  11 400  75501–77000  18 300  170001–171500  12 400  226501–227000  4 900

28.  13001–13500  3 600  42501–43000  11 500  77001–78500  18 200  171501–173000  12 300  227001–227500  4 700
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29.  13501–14000  3 700  43001–43500  11 600  78501–80500  18 100  173001–175000  12 200  227501–228000  4 600

30.  14001–14500  3 900  43501–44000  11 800  80501–82000  18 000  175001–176500  12 100  228001–228500  4 400

31.  14501–15000  4 000  44001–44500  11 900  82001–83500  17 900  176501–178000  12 000  228501–229000  4 300

32.  15001–15500  4 100  44501–45000  12 000  83501–85000  17 800  178001–179500  11 900  229001–229500  4 100

33.  15501–16000  4 300  45001–45500  12 200  85001–86500  17 700  179501–181000  11 800  229501–230000  4 000

34.  16001–16500  4 400  45501–46000  12 300  86501–88500  17 600  181001–183000  11 700  230001–230500  3 800

35.  16501–17000  4 500  46001–46500  12 400  88501–90000  17 500  183001–184500  11 600  230501–231000  3 700

36.  17001–17500  4 700  46501–47000  12 600  90001–91500  17 400  184501–186000  11 500  231001–231500  3 500

37.  17501–18000  4 800  47001–47500  12 700  91501–93000  17 300  186001–187500  11 400  231501–232000  3 400

38.  18001–18500  4 900  47501–48000  12 800  93001–94500  17 200  187501–189000  11 300  232001–232500  3 200

39.  18501–19000  5 100  48001–48500  13 000  94501–96500  17 100  189001–191000  11 200  232501–233000  3 100

40.  19001–19500  5 200  48501–49000  13 100  96501–98000  17 000  191001–192500  11 100  233001–233500  2 900

41.  19501–20000  5 300  49001–49500  13 200  98001–99500  16 900  192501–194000  11 000  233501–234000  2 800

42.  20001–20500  5 500  49501–50000  13 400  99501–101000  16 800  194001–195500  10 900  234001–234500  2 600

43.  20501–21000  5 600  50001–50500  13 500  101001–102500  16 700  195501–197000  10 800  234501–235000  2 500

44.  21001–21500  5 700  50501–51000  13 600  102501–104500  16 600  197001–199000  10 700  235001–235500  2 300

45.  21501–22000  5 900  51001–51500  13 800  104501–106000  16 500  199001–200500  10 600  235501–236000  2 200

46.  22001–22500  6 000  51501–52000  13 900  106001–107500  16 400  200501–202000  10 500  236001–236500  2 000

47.  22501–23000  6 100  52001–52500  14 000  107501–109000  16 300  202001–203500  10 400  236501–237000  1 900

48.  23001–23500  6 300  52501–53000  14 200  109001–110500  16 200  203501–205000  10 300  237001–237500  1 800

49.  23501–24000  6 400  53001–53500  14 300  110501–112500  16 100  205001–207000  10 200  237501–238000  1 600

50.  24001–24500  6 500  53501–54000  14 400  112501–114000  16 000  207001–208500  10 100  238001–238500  1 500

51.  24501–25000  6 700  54001–54500  14 600  114001–115500  15 900  208501–209500  10 000  238501–239000  1 300

52.  25001–25500  6 800  54501–55000  14 700  115501–117000  15 800  209501–210000  9 900  239001–239500  1 200

53.  25501–26000  6 900  55001–55500  14 800  117001–118500  15 700  210001–210500  9 700  239501–240000  1 000

54.  26001–26500  7 100  55501–56000  15 000  118501–120500  15 600  210501–211000  9 600  240001–240500  900

55.  26501–27000  7 200  56001–56500  15 100  120501–122000  15 500  211001–211500  9 400  240501–241000  700

56.  27001–27500  7 300  56501–57000  15 200  122001–123500  15 400  211501–212000  9 300  241001–241500  600

57.  27501–28000  7 500  57001–57500  15 400  123501–125000  15 300  212001–212500  9 100  241501–242000  400

58.  28001–28500  7 600  57501–58000  15 500  125001–126500  15 200  212501–213000  9 000  242001–242500  300

59.  28501–29000  7 700  58001–58500  15 600  126501–128500  15 100  213001–213500  8 800  242501–243000  100

60.  29001–29500  7 900  58501–59000  15 800  128501–130000  15 000  213501–214000  8 700   
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2. melléklet a 625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelethez

A 3. § (3) bekezdése, a 3. § (6) bekezdés a) pontja, valamint a 3. § (7) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti kompenzáció összege

A B C D E F G H I J

1.
Illetmény 

(Ft/hó)

Kompenzáció 

(Ft/hó)

Illetmény 

(Ft/hó)

Kompenzáció 

(Ft/hó)

Illetmény 

(Ft/hó)

Kompenzáció 

(Ft/hó)

Illetmény 

(Ft/hó)

Kompenzáció 

(Ft/hó)

Illetmény 

(Ft/hó)

Kompenzáció 

(Ft/hó)

2.  –500  100  25001–25500  6 600  50001–50500  13 100  119001–121000  12 400  190001–190500  6 600

3.  501–1000  300  25501–26000  6 700  50501–51000  13 200  121001–123000  12 300  190501–191000  6 400

4.  1001–1500  400  26001–26500  6 900  51001–51500  13 400  123001–125000  12 200  191001–191500  6 300

5.  1501–2000  500  26501–27000  7 000  51501–52000  13 500  125001–127000  12 100  191501–192000  6 200

6.  2001–2500  600  27001–27500  7 100  52001–52500  13 600  127001–129000  12 000  192001–192500  6 000

7.  2501–3000  800  27501–28000  7 300  52501–53000  13 800  129001–131000  11 900  192501–193000  5 900

8.  3001–3500  900  28001–28500  7 400  53001–53500  13 900  131001–133000  11 800  193001–193500  5 700

9.  3501–4000  1 000  28501–29000  7 500  53501–54000  14 000  133001–135000  11 700  193501–194000  5 600

10.  4001–4500  1 200  29001–29500  7 700  54001–54500  14 100  135001–136500  11 600  194001–194500  5 500

11.  4501–5000  1 300  29501–30000  7 800  54501–55000  14 300  136501–138500  11 500  194501–195000  5 300

12.  5001–5500  1 400  30001–30500  7 900  55001–55500  14 400  138501–140500  11 400  195001–195500  5 200

13.  5501–6000  1 600  30501–31000  8 000  55501–56000  14 500  140501–142500  11 300  195501–196000  5 000

14.  6001–6500  1 700  31001–31500  8 200  56001–56500  14 700  142501–144500  11 200  196001–196500  4 900

15.  6501–7000  1 800  31501–32000  8 300  56501–57000  14 800  144501–146500  11 100  196501–197000  4 700

16.  7001–7500  1 900  32001–32500  8 400  57001–57500  14 900  146501–148500  11 000  197001–197500  4 600

17.  7501–8000  2 100  32501–33000  8 600  57501–58000  15 100  148501–150500  10 900  197501–198000  4 500

18.  8001–8500  2 200  33001–33500  8 700  58001–58500  15 200  150501–152500  10 800  198001–198500  4 300

19.  8501–9000  2 300  33501–34000  8 800  58501–59000  15 300  152501–154500  10 700  198501–199000  4 200

20.  9001–9500  2 500  34001–34500  9 000  59001–59500  15 400  154501–156500  10 600  199001–199500  4 000

21.  9501–10000  2 600  34501–35000  9 100  59501–60000  15 500  156501–158500  10 500  199501–200000  3 900

22.  10001–10500  2 700  35001–35500  9 200  60001–62000  15 400  158501–160500  10 400  200001–200500  3 800

23.  10501–11000  2 900  35501–36000  9 300  62001–63500  15 300  160501–162500  10 300  200501–201000  3 600

24.  11001–11500  3 000  36001–36500  9 500  63501–65500  15 200  162501–164500  10 200  201001–201500  3 500

25.  11501–12000  3 100  36501–37000  9 600  65501–67500  15 100  164501–166500  10 100  201501–202000  3 300

26.  12001–12500  3 200  37001–37500  9 700  67501–69500  15 000  166501–168500  10 000  202001–202500  3 200

27.  12501–13000  3 400  37501–38000  9 900  69501–71500  14 900  168501–170500  9 900  202501–203000  3 000
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28.  13001–13500  3 500  38001–38500  10 000  71501–73500  14 800  170501–172500  9 800  203001–203500  2 900

29.  13501–14000  3 600  38501–39000  10 100  73501–75500  14 700  172501–174000  9 700  203501–204000  2 800

30.  14001–14500  3 800  39001–39500  10 300  75501–77500  14 600  174001–176000  9 600  204001–204500  2 600

31.  14501–15000  3 900  39501–40000  10 400  77501–79500  14 500  176001–178000  9 500  204501–205000  2 500

32.  15001–15500  4 000  40001–40500  10 500  79501–81500  14 400  178001–180000  9 400  205001–205500  2 300

33.  15501–16000  4 200  40501–41000  10 600  81501–83500  14 300  180001–181000  9 300  205501–206000  2 200

34.  16001–16500  4 300  41001–41500  10 800  83501–85500  14 200  181001–181500  9 100  206001–206500  2 100

35.  16501–17000  4 400  41501–42000  10 900  85501–87500  14 100  181501–182000  9 000  206501–207000  1 900

36.  17001–17500  4 500  42001–42500  11 000  87501–89500  14 000  182001–182500  8 900  207001–207500  1 800

37.  17501–18000  4 700  42501–43000  11 200  89501–91500  13 900  182501–183000  8 700  207501–208000  1 600

38.  18001–18500  4 800  43001–43500  11 300  91501–93500  13 800  183001–183500  8 600  208001–208500  1 500

39.  18501–19000  4 900  43501–44000  11 400  93501–95500  13 700  183501–184000  8 400  208501–209000  1 300

40.  19001–19500  5 100  44001–44500  11 500  95501–97500  13 600  184001–184500  8 300  209001–209500  1 200

41.  19501–20000  5 200  44501–45000  11 700  97501–99500  13 500  184501–185000  8 100  209501–210000  1 100

42.  20001–20500  5 300  45001–45500  11 800  99501–101000  13 400  185001–185500  8 000  210001–210500  900

43.  20501–21000  5 500  45501–46000  11 900  101001–103000  13 300  185501–186000  7 900  210501–211000  800

44.  21001–21500  5 600  46001–46500  12 100  103001–105000  13 200  186001–186500  7 700  211001–211500  600

45.  21501–22000  5 700  46501–47000  12 200  105001–107000  13 100  186501–187000  7 600  211501–212000  500

46.  22001–22500  5 800  47001–47500  12 300  107001–109000  13 000  187001–187500  7 400  212001–212500  400

47.  22501–23000  6 000  47501–48000  12 500  109001–111000  12 900  187501–188000  7 300  212501–213000  200

48.  23001–23500  6 100  48001–48500  12 600  111001–113000  12 800  188001–188500  7 200  213001–213500  100

49.  23501–24000  6 200  48501–49000  12 700  113001–115000  12 700  188501–189000  7 000   

50.  24001–24500  6 400  49001–49500  12 800  115001–117000  12 600  189001–189500  6 900   

51.  24501–25000  6 500  49501–50000  13 000  117001–119000  12 500  189501–190000  6 700   
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3. melléklet a 625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelethez

A 3. § (4) bekezdése, a 3. § (6) bekezdés b) pontja, valamint a 3. § (7) bekezdés b) pontja szerinti kompenzáció összege

A B C D E F G H I J

1.
Illetmény 

(Ft/hó)

Kompenzáció 

(Ft/hó)

Illetmény 

(Ft/hó)

Kompenzáció 

(Ft/hó)

Illetmény 

(Ft/hó)

Kompenzáció 

(Ft/hó)

Illetmény 

(Ft/hó)

Kompenzáció 

(Ft/hó)

Illetmény 

(Ft/hó)

Kompenzáció 

(Ft/hó)

2.
  

1–4000
 0  78001–78500  5 100  98501–99000  10 400  148501–150500  10 900  193001–193500  5 700

3.  4001–12000  100  78501–79000  5 200  99001–99500  10 600  150501–152500  10 800  193501–194000  5 600

4.  12001–20000  200  79001–79500  5 400  99501–100000  10 700  152501–154500  10 700  194001–194500  5 500

5.  20001–28500  300  79501–80000  5 500  100001–100500  10 800  154501–156500  10 600  194501–195000  5 300

6.  28501–36500  400  80001–80500  5 600  100501–101000  10 900  156501–158500  10 500  195001–195500  5 200

7.  36501–44500  500  80501–81000  5 800  101001–101500  11 100  158501–160500  10 400  195501–196000  5 000

8.  44501–52500  600  81001–81500  5 900  101501–102000  11 200  160501–162500  10 300  196001–196500  4 900

9.  52501–61000  700  81501–82000  6 000  102001–102500  11 300  162501–164500  10 200  196501–197000  4 700

10.  61001–62000  800  82001–82500  6 100  102501–103000  11 500  164501–166500  10 100  197001–197500  4 600

11.  62001–62500  1 000  82501–83000  6 300  103001–103500  11 600  166501–168500  10 000  197501–198000  4 500

12.  62501–63000  1 100  83001–83500  6 400  103501–104000  11 700  168501–170500  9 900  198001–198500  4 300

13.  63001–63500  1 200  83501–84000  6 500  104001–104500  11 900  170501–172500  9 800  198501–199000  4 200

14.  63501–64000  1 300  84001–84500  6 700  104501–105000  12 000  172501–174000  9 700  199001–199500  4 000

15.  64001–64500  1 500  84501–85000  6 800  105001–105500  12 100  174001–176000  9 600  199501–200000  3 900

16.  64501–65000  1 600  85001–85500  6 900  105501–106000  12 200  176001–178000  9 500  200001–200500  3 800

17.  65001–65500  1 700  85501–86000  7 100  106001–106500  12 400  178001–180000  9 400  200501–201000  3 600

18.  65501–66000  1 900  86001–86500  7 200  106501–107000  12 500  180001–181000  9 300  201001–201500  3 500

19.  66001–66500  2 000  86501–87000  7 300  107001–107500  12 600  181001–181500  9 100  201501–202000  3 300

20.  66501–67000  2 100  87001–87500  7 400  107501–108000  12 800  181501–182000  9 000  202001–202500  3 200

21.  67001–67500  2 300  87501–88000  7 600  108001–108500  12 900  182001–182500  8 900  202501–203000  3 000

22.  67501–68000  2 400  88001–88500  7 700  108501–109000  13 000  182501–183000  8 700  203001–203500  2 900

23.  68001–68500  2 500  88501–89000  7 800  109001–111000  12 900  183001–183500  8 600  203501–204000  2 800

24.  68501–69000  2 600  89001–89500  8 000  111001–113000  12 800  183501–184000  8 400  204001–204500  2 600

25.  69001–69500  2 800  89501–90000  8 100  113001–115000  12 700  184001–184500  8 300  204501–205000  2 500

26.  69501–70000  2 900  90001–90500  8 200  115001–117000  12 600  184501–185000  8 100  205001–205500  2 300
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27.  70001–70500  3 000  90501–91000  8 400  117001–119000  12 500  185001–185500  8 000  205501–206000  2 200

28.  70501–71000  3 200  91001–91500  8 500  119001–121000  12 400  185501–186000  7 900  206001–206500  2 100

29.  71001–71500  3 300  91501–92000  8 600  121001–123000  12 300  186001–186500  7 700  206501–207000  1 900

30.  71501–72000  3 400  92001–92500  8 700  123001–125000  12 200  186501–187000  7 600  207001–207500  1 800

31.  72001–72500  3 500  92501–93000  8 900  125001–127000  12 100  187001–187500  7 400  207501–208000  1 600

32.  72501–73000  3 700  93001–93500  9 000  127001–129000  12 000  187501–188000  7 300  208001–208500  1 500

33.  73001–73500  3 800  93501–94000  9 100  129001–131000  11 900  188001–188500  7 200  208501–209000  1 300

34.  73501–74000  3 900  94001–94500  9 300  131001–133000  11 800  188501–189000  7 000  209001–209500  1 200

35.  74001–74500  4 100  94501–95000  9 400  133001–135000  11 700  189001–189500  6 900  209501–210000  1 100

36.  74501–75000  4 200  95001–95500  9 500  135001–136500  11 600  189501–190000  6 700  210001–210500  900

37.  75001–75500  4 300  95501–96000  9 600  136501–138500  11 500  190001–190500  6 600  210501–211000  800

38.  75501–76000  4 500  96001–96500  9 800  138501–140500  11 400  190501–191000  6 400  211001–211500  600

39.  76001–76500  4 600  96501–97000  9 900  140501–142500  11 300  191001–191500  6 300  211501–212000  500

40.  76501–77000  4 700  97001–97500  10 000  142501–144500  11 200  191501–192000  6 200  212001–212500  400

41.  77001–77500  4 800  97501–98000  10 200  144501–146500  11 100  192001–192500  6 000  212501–213000  200

42.  77501–78000  5 000  98001–98500  10 300  146501–148500  11 000  192501–193000  5 900  213001–213500  100
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4. melléklet a 625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelethez

A 3. § (5) bekezdése, valamint a 3. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti kompenzáció összege

A B C D E F G H I J

1.
Illetmény 

(Ft/hó)

Kompenzáció 

(Ft/hó)

Illetmény 

(Ft/hó)

Kompenzáció 

(Ft/hó)

Illetmény 

(Ft/hó)

Kompenzáció 

(Ft/hó)

Illetmény 

(Ft/hó)

Kompenzáció 

(Ft/hó)

Illetmény 

(Ft/hó)

Kompenzáció 

(Ft/hó)

2.  1–4000  0  132001–132500  3 900  148501–149000  8 100  182001–182500  8 900  198501–199000  4 200

3.  4001–12000  100  132501–133000  4 000  149001–149500  8 300  182501–183000  8 700  199001–199500  4 000

4.  12001–20000  200  133001–133500  4 100  149501–150000  8 400  183001–183500  8 600  199501–200000  3 900

5.  20001–28500  300  133501–134000  4 200  150001–150500  8 500  183501–184000  8 400  200001–200500  3 800

6.  28501–36500  400  134001–134500  4 400  150501–151000  8 700  184001–184500  8 300  200501–201000  3 600

7.  36501–44500  500  134501–135000  4 500  151001–151500  8 800  184501–185000  8 100  201001–201500  3 500

8.  44501–52500  600  135001–135500  4 600  151501–152000  8 900  185001–185500  8 000  201501–202000  3 300

9.  52501–61000  700  135501–136000  4 800  152001–152500  9 000  185501–186000  7 900  202001–202500  3 200

10.  61001–69000  800  136001–136500  4 900  152501–153000  9 200  186001–186500  7 700  202501–203000  3 000

11.  69001–77000  900  136501–137000  5 000  153001–153500  9 300  186501–187000  7 600  203001–203500  2 900

12.  77001–85500  1 000  137001–137500  5 200  153501–154000  9 400  187001–187500  7 400  203501–204000  2 800

13.  85501–93500  1 100  137501–138000  5 300  154001–154500  9 600  187501–188000  7 300  204001–204500  2 600

14.  93501–101500  1 200  138001–138500  5 400  154501–155000  9 700  188001–188500  7 200  204501–205000  2 500

15.  101501–110000  1 300  138501–139000  5 500  155001–155500  9 800  188501–189000  7 000  205001–205500  2 300

16.  110001–118000  1 400  139001–139500  5 700  155501–156000  10 000  189001–189500  6 900  205501–206000  2 200

17.  118001–123500  1 500  139501–140000  5 800  156001–156500  10 100  189501–190000  6 700  206001–206500  2 100

18.  123501–124000  1 600  140001–140500  5 900  156501–157000  10 200  190001–190500  6 600  206501–207000  1 900

19.  124001–124500  1 800  140501–141000  6 100  157001–157500  10 300  190501–191000  6 400  207001–207500  1 800

20.  124501–125000  1 900  141001–141500  6 200  157501–158500  10 500  191001–191500  6 300  207501–208000  1 600

21.  125001–125500  2 000  141501–142000  6 300  158501–160500  10 400  191501–192000  6 200  208001–208500  1 500

22.  125501–126000  2 200  142001–142500  6 500  160501–162500  10 300  192001–192500  6 000  208501–209000  1 300

23.  126001–126500  2 300  142501–143000  6 600  162501–164500  10 200  192501–193000  5 900  209001–209500  1 200

24.  126501–127000  2 400  143001–143500  6 700  164501–166500  10 100  193001–193500  5 700  209501–210000  1 100

25.  127001–127500  2 600  143501–144000  6 800  166501–168500  10 000  193501–194000  5 600  210001–210500  900

26.  127501–128000  2 700  144001–144500  7 000  168501–170500  9 900  194001–194500  5 500  210501–211000  800

27.  128001–128500  2 800  144501–145000  7 100  170501–172500  9 800  194501–195000  5 300  211001–211500  600
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28.  128501–129000  2 900  145001–145500  7 200  172501–174000  9 700  195001–195500  5 200  211501–212000  500

29.  129001–129500  3 100  145501–146000  7 400  174001–176000  9 600  195501–196000  5 000  212001–212500  400

30.  129501–130000  3 200  146001–146500  7 500  176001–178000  9 500  196001–196500  4 900  212501–213000  200

31.  130001–130500  3 300  146501–147000  7 600  178001–180000  9 400  196501–197000  4 700  213001–213500  100

32.  130501–131000  3 500  147001–147500  7 700  180001–181000  9 300  197001–197500  4 600   

33.  131001–131500  3 600  147501–148000  7 900  181001–181500  9 100  197501–198000  4 500   

34.  131501–132000  3 700  148001–148500  8 000  181501–182000  9 000  198001–198500  4 300   
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A Kormány 626/2020. (XII. 22.) Korm. rendelete
a webarchiválás részletes szabályairól

A Kormány a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § 
(1) bekezdés v) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el:

1. A webtartalom begyűjtése

1. § (1) A nemzeti könyvtár a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi 
CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 61. § (4) bekezdés p) pontja szerinti feladatkörében a webtartalom begyűjtése 
érdekében a Kultv. 59/A. § (3) bekezdése szerinti webtartalomról jegyzéket (a továbbiakban: jegyzék) vezet.

 (2) A jegyzék tartalmazza a webtartalom
a) egyedi azonosítóját,
b) URL-címét,
c) kiemelkedő minősítését,
d) elnevezését és
e) jegyzékbe történő felvételének időpontját.

2. § (1) A nemzeti könyvtár a webaratás során a jegyzékben szereplő
a) valamennyi webtartalom kezdőlapjáról és legfeljebb 10 linkmélységgel mélyebb tartalmáról az  adott 

időpontot tükröző tartalmú adatfelvételt készít (a továbbiakban: teljes körű webaratás),
b) webtartalomnak – a (2) bekezdésben meghatározott szempontok szerint válogatott köréről – a webtartalom 

teljességének letöltésére irányuló adatfelvételt készít (a továbbiakban: válogatott webaratás).
 (2) A  nemzeti könyvtár válogatott webaratást akkor végez, ha a  webtartalmat oktatási, tudományos, kulturális, 

társadalmi, történeti vagy egy adott eseménnyel, történéssel összefüggésben meghatározott kutatási szempontból 
kiemelkedőnek minősítette. A minősítést évente felül kell vizsgálni és a minősítés eredményétől függően a változást 
a jegyzéken átvezetni.

 (3) A nemzeti könyvtár teljes körű webaratást évente két alkalommal végez.
 (4) A  nemzeti könyvtár válogatott webaratást negyedévente végez, kivéve, ha egy adott eseményre vonatkozó 

webtartalom esetében az  esemény jellegére és aktualitására tekintettel ennél nagyobb gyakoriságot tart 
indokoltnak.

3. § (1) A  nemzeti könyvtár a  webaratás során begyűjtött webtartalom minőségét ellenőrzi, gondoskodik annak 
archiválásáról és az archivált webtartalom feltárásáról.

 (2) A  nemzeti könyvtár és a  tartalomszolgáltató megállapodást köthet a  tartalomszolgáltató válogatott webaratás 
szempontjainak nem megfelelő webtartalmának válogatott webaratás során történő archiválása céljából. A nemzeti 
könyvtár a megállapodás alapján az archiválást szabad kapacitása terhére végezheti.

2. A webarchiválás alóli kivételek

4. §  Nem kell archiválni a  folyamatosan vagy alkalomszerűen sugárzott online rádió-, televízió-, videó-, podcast- vagy 
egyéb audiovizuális webtartalmat, valamint a feltört, vírussal vagy más rosszindulatú kóddal fertőzött webtartalmat.

3. A tartalomszolgáltató és a nemzeti könyvtár együttműködése

5. §  A tartalomszolgáltató a nemzeti könyvtárral történő Kultv. 59/A. § (4) bekezdése szerinti együttműködés keretében 
köteles
a) a  nemzeti könyvtár megkeresésére írásban nyilatkozni a  bejelentett webtartalom nyilvános hozzáférésű 

archívumban történő hozzáférhetővé tételére vonatkozóan,
b) hozzáférési jogosultságot adni az  általa közzétett webtartalom archiválási célú begyűjtéséhez és 

lemásolásához.
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4. Az archivált webtartalom használatának feltételei és lehetőségei

6. § (1) A  nemzeti könyvtár a  begyűjtött és archivált webtartalom megismerhetőségét és használatát a  szerzői jogról 
szóló törvény rendelkezéseinek alkalmazásával ingyenesen biztosítja helyben használat vagy interneten történő 
hozzáférhetővé tétel formájában.

 (2) Az  interneten az  az archivált webtartalom tehető hozzáférhetővé, amelyre vonatkozóan a  nemzeti könyvtár 
a tartalomszolgáltatóval felhasználási szerződést kötött.

 (3) A nemzeti könyvtár jogosult a kormányzati és önkormányzati tartalomszolgáltató és az állami vagy önkormányzati 
fenntartású intézmény tartalomszolgáltató archivált webtartalma, valamint a  költségvetési támogatás 
igénybevételével létrehozott archivált webtartalom nyilvános szolgáltatására.

 (4) Az archivált webtartalom felhasználója felelős a webtartalom jogszerű felhasználásáért.
 (5) A  könyvtárak az  archivált webtartalom használatát a  nemzeti könyvtár által biztosított formában teszik lehetővé 

a felhasználók számára.

5. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.
 (2) A  nemzeti könyvtár teljes körű webaratást első alkalommal 2021. január 31-ig, válogatott webaratást 

2021. június 30-ig végez.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 627/2020. (XII. 22.) Korm. rendelete
az egyes kormányrendeleteknek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Budapest Fővárosi 
Kirendeltségének és Pest Megyei Kirendeltségének összevonásával összefüggő módosításáról

A Kormány 
a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 162.  § (1)  bekezdés q)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 2.  § tekintetében a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 162.  § (1)  bekezdés 
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 4. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.  törvény 132. § (1) bekezdés n) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Hatályát veszti a  gyámhatóságokról, valamint a  gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) 
Korm. rendelet 117. § (1) bekezdés a) pontjában a „ , fővárosi” szövegrész.

2. §  Hatályát veszti a  személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások 
térítési díjáról és az  igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 2.  § 
(2) bekezdés a) pontjában a „ , fővárosi” szövegrész.

3. §  A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 1/A.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„1/A.  § (1) A  Főigazgatóság központi szervből és a  Főigazgatóság területi szerveként működő megyei 
kirendeltségekből áll.
(2) A  Pest Megyei Kirendeltség illetékességi területe Budapest főváros és Pest megye közigazgatási területére, 
a további megyei kirendeltségek illetékességi területe a megyére terjed ki.”
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4. §  Hatályát veszti a  szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági 
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 3.  § (2)  bekezdésében a „ , fővárosi” 
szövegrész.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 628/2020. (XII. 22.) Korm. rendelete
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében foglalt táblázat
a) „Működési költségelőleg” megnevezésű sorában a „4 000,0” szövegrész helyébe a „0” szöveg,
b) „Tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi tevékenység 

végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása” megnevezésű sorban az  „1  250,0” szövegrész 
helyébe az „1 750,0” szöveg,

c) „Egészségügyi dolgozók 2018–2020. évi béremelésének fedezete” megnevezésű sorában 
a „102 335,6” szövegrész helyébe a „94 108,0” szöveg,

d) „Célelőirányzatok összesen” megnevezésű sorában a „270 675,6” szövegrész helyébe a „262 948,0” szöveg,
e) „Molekuláris diagnosztika (PCR) ellátás” megnevezésű sorban a  „3 501,4” szövegrész helyébe a  „3  901,4” 

szöveg,
f ) „Koronavírus járvánnyal kapcsolatos diagnosztika és ellátás” megnevezésű sorban az „1  440,0” szövegrész 

helyébe az „1 600,0” szöveg,
g) „Fekvőbeteg-szakellátás” megnevezésű sorban a „628 624,5” szövegrész helyébe a „623 224,5” szöveg,
h) „aktív fekvőbeteg-szakellátás” megnevezésű sorban az „534 504,7” szövegrész helyébe az „532 004,7” szöveg,
i) „krónikus fekvőbeteg-szakellátás” megnevezésű sorban a „87 484,8” szövegrész helyébe a „84 584,8” szöveg,
j) „Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás” megnevezésű sorában a „105 309,8” szövegrész helyébe a „132  409,8” 

szöveg,
k) „Speciális finanszírozású szakellátás” megnevezésű sorban a  „45 061,9” szövegrész helyébe a  „43  961,9” 

szöveg,
l) „Összevont szakellátás összesen” megnevezésű sorában a  „964 375,7” szövegrész helyébe a  „985  535,7” 

szöveg,
m) „Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék” megnevezésű sorában a „4 723,4” szövegrész helyébe a „0” szöveg,
n) „ÖSSZESEN” megnevezésű sorában az „1 581 712,3” szövegrész helyébe az „1 586 421,3” szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 629/2020. (XII. 22.) Korm. rendelete
a Karitatív Tanács megalakításáról és működésének részletes szabályairól szóló  
65/2000. (V. 9.) Korm. rendelet és a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsról szóló  
178/2013. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
az egyes elkobzott dolgok közérdekű felhasználásáról szóló 2000.  évi XIII.  törvény 7.  § (6)  bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján,
a 2. 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 Karitatív Tanács megalakításáról és működésének részletes szabályairól szóló  
65/2000. (V. 9.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A  Karitatív Tanács megalakításáról és működésének részletes szabályairól szóló 65/2000. (V. 9.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: KT Rendelet) 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A Tanács működtetésével kapcsolatos titkársági teendőket a Tanács elnöke látja el.”

 (2) A KT Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Tanács üléseit az elnök vezeti. Az elnököt távollétében vagy akadályoztatása esetén teljes jogkörben a Tanács 
titkára helyettesíti.”

2. §  A KT Rendelet a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § (1) Az elnök határozata alapján a Tanács ülés tartása nélkül is hozhat döntést.
(2) Az  ülés tartása nélküli döntéshozatal esetén a Tanács tagjai az  előterjesztést telekommunikációs, informatikai 
eszköz útján egyeztetik, valamint tárgyalják meg.
(3) Az ülés tartása nélküli döntéshozatal esetén – az egyes napirendi pontok tekintetében – a határozatképességre 
vonatkozó rendelkezéseket azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy a  döntéshozatali eljárás akkor eredményes, 
ha – telekommunikációs vagy informatikai eszköz útján – írásban legalább annyi szavazatot megküldenek az elnök 
részére, amennyi tag jelenléte a határozatképességhez szükséges lett volna az ülés megtartása esetén. Ha valamely 
tag az elnök által megjelölt határidőn belül írásban nem szavazott az előterjesztésről, azt úgy kell tekinteni, mintha 
a nem szavazó tag – az adott napirendi pont tekintetében – az ülésen nem jelent volna meg.”

3. §  A KT. Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  határozatok érvényességéhez egyszerű szótöbbség szükséges, szavazategyenlőség esetén az  elnök 
– távollétében vagy akadályoztatása esetén a Tanács titkárának – szavazata dönt.”

4. §  A KT Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § A Tanács üléseiről, valamint a 7/A. § szerinti ülés tartása nélküli döntéshozatalról jegyzőkönyvet kell készíteni, 
amelyben fel kell tüntetni az  ülés helyét, idejét, tárgyát, a  jelenlevők nevét, a  határozatképességre vonatkozó 
adatokat és a szavazás eredményét. A határozat eredeti példányát a jegyzőkönyvhöz kell csatolni. A jegyzőkönyvet 
az elnök – távollétében vagy akadályoztatása esetén a Tanács titkára – és a  jegyzőkönyvvezető írja alá, és egy tag 
hitelesíti.”

2. A Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsról szóló 178/2013. (VI. 4.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsról szóló 178/2013. (VI. 4.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
NHKT Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács (a továbbiakban: Tanács) a Kormány által az Alaptörvény 53. cikke 
alapján kihirdetett veszélyhelyzet (a  továbbiakban: veszélyhelyzet), illetve a  2.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerinti 
esetben a  Kormány által az  egészségügyről szóló 1997.  évi CLIV.  törvény 228.  §-a alapján elrendelt egészségügyi 
válsághelyzet (a  továbbiakban: egészségügyi válsághelyzet) kezelése során ellátja a  számára megállapított 
humanitárius jellegű feladatokat.”
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6. §  Az NHKT Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Tanács működése ülésszakokra tagozódik.
(2) Az ülésszak
a) a veszélyhelyzet kihirdetésekor vagy
b) az egészségügyi válsághelyzet elrendelésekor
kezdődik.
(3) Az  ülésszak lezárását a  Tanács határozza meg, azzal, hogy az  ülésszak legfeljebb a  veszélyhelyzet vagy 
az egészségügyi válsághelyzet megszűnését követő hat hónapig tarthat.”

7. §  Az NHKT Rendelet 5.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, egyidejűleg a  § a  következő 
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A  szervezeti tagok saját adománygyűjtő vonalainak működtetése a  3.  § (1)  bekezdése szerinti megállapodás 
alapján a veszélyhelyzet kihirdetésekor vagy az egészségügyi válsághelyzet elrendelésekor felfüggesztésre kerül.
(3) A felfüggesztés
a) a veszélyhelyzet megszűnéséig,
b) a Tanács döntése alapján a veszélyhelyzet megszűnését megelőző időpontig vagy
c) az egészségügyi válsághelyzet megszűnéséig
tart.”

8. §  Az NHKT Rendelet 6. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  3.  § (2)  bekezdés a)–c)  pontjában meghatározott tagok jogosultak – eseti meghatalmazás alapján  – 
a meghatalmazottjuk útján eljárni a Tanácsban.”

9. § (1) Az NHKT Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Tanács üléseit az elnök vezeti. Az elnököt távollétében vagy akadályoztatása esetén teljes jogkörben az általa 
kijelölt tag helyettesíti.”

 (2) Az NHKT Rendelet 7. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A  Tanács a  döntéseit a  Tanács ülésén jelen lévő tagok felének támogató szavazatával hozza meg, 
szavazategyenlőség esetén az  elnök – távollétében vagy akadályoztatása esetén az  általa kijelölt tag – szavazata 
dönt.
(4) A Tanács üléseiről, valamint a  7/A.  § szerinti ülés tartása nélküli döntéshozatalról jegyzőkönyvet kell készíteni, 
amelyben fel kell tüntetni az  ülés helyét, idejét, tárgyát, a  jelenlevők nevét, a  határozatképességre vonatkozó 
adatokat és a szavazás eredményét. A határozat eredeti példányát a jegyzőkönyvhöz kell csatolni. A jegyzőkönyvet 
az elnök – távollétében vagy akadályoztatása esetén az általa kijelölt tag – és a  jegyzőkönyvvezető írja alá, és egy 
tag hitelesíti.”

10. §  Az NHKT Rendelet a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § (1) A veszélyhelyzet vagy az egészségügyi válsághelyzet körülményeire figyelemmel – az elnök határozata 
alapján – a Tanács ülés tartása nélkül is hozhat döntést.
(2) Az  ülés tartása nélküli döntéshozatal esetén a Tanács tagjai az  előterjesztést telekommunikációs, informatikai 
eszköz útján egyeztetik, valamint tárgyalják meg.
(3) Az ülés tartása nélküli döntéshozatal esetén – az egyes napirendi pontok tekintetében – a határozatképességre 
vonatkozó rendelkezéseket azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy a  döntéshozatali eljárás akkor eredményes, 
ha – telekommunikációs vagy informatikai eszköz útján – írásban legalább annyi szavazatot megküldenek az elnök 
részére, amennyi tag jelenléte a határozatképességhez szükséges lett volna az ülés megtartása esetén. Ha valamely 
tag az elnök által megjelölt határidőn belül írásban nem szavazott az előterjesztésről, azt úgy kell tekinteni, mintha 
a nem szavazó tag – az adott napirendi pont tekintetében – az ülésen nem jelent volna meg.”

11. §  Az NHKT Rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha e  rendelet hatálybalépésekor veszélyhelyzet vagy egészségügyi válsághelyzet áll fenn, a Tanács ülésszaka 
– a 2. §-ban foglaltaktól eltérően – a Tanács ülésének soron kívüli összehívásával kezdődik.”
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12. §  Az NHKT Rendelet
a) 5. § (1) bekezdés b) pontjában a „veszélyhelyzetben folyatott” szövegrész helyébe a „veszélyhelyzetben vagy 

egészségügyi válsághelyzetben folyatott” szöveg,
b) 5. § (1) bekezdés c) pontjában a „veszélyhelyzetben folytatott” szövegrész helyébe a „veszélyhelyzetben vagy 

egészségügyi válsághelyzetben folytatott” szöveg
lép.

3. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 630/2020. (XII. 22.) Korm. rendelete
a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 
131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 
2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 
131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet
a) 2. § b) pontjában a „védelem- és gazdaságpolitika” szövegrész helyébe a „belgazdaság” szöveg,
b) 5. § (2) bekezdés a) pontjában, 5. § (8) bekezdés d) pontjában, 6. § (1) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében, 

13.  § (3)  bekezdésében, 14.  §-ában, 1. számú melléklet II. A TERVEZŐ SZERVEK TERVEZÉSI FELADATAI alcím 
5. pontjában, 1. számú melléklet II. A TERVEZŐ SZERVEK TERVEZÉSI FELADATAI alcím 7. pontjában, 1. számú 
melléklet II. A  TERVEZŐ SZERVEK TERVEZÉSI FELADATAI alcím 10.  pont b)  alpontjában, 1. számú melléklet 
III. A  VÉDELEMGAZDASÁGI ALAPTERV FEJEZETEI alcím 4.  pontjában, 1. számú melléklet VII. A  TERVEZÉSI 
SEGÉDLETEK KITÖLTÉSE alcím 3. pont 3.1. alpontjában, 1. számú melléklet VIII. AZ IGÉNYEK VISSZAIGAZOLÁSA 
alcím c)  pontjában, 1. számú melléklet VIII. AZ IGÉNYEK VISSZAIGAZOLÁSA alcímében foglalt 1. számú 
táblázat D:3, D:15, D:18, D:20 és D:32 mezőjében, 1. számú melléklet VIII. AZ IGÉNYEK VISSZAIGAZOLÁSA 
alcímében foglalt 2. számú táblázat B:2, B:8, B:14, B:15, C:4, C:7, C:11 és C:13 mezőjében, 1. számú 
melléklet VIII. AZ IGÉNYEK VISSZAIGAZOLÁSA alcímében foglalt 3–5., valamint 7–13. számú táblázatában 
a „gazdaságpolitikáért” szövegrész helyébe a „belgazdaságért” szöveg,

c) 1. számú melléklet II. A  TERVEZŐ SZERVEK TERVEZÉSI FELADATAI alcím 10.  pont a)  alpontjában 
az „NGM” szövegrész helyébe az „ITM” szöveg,

d) 1. számú melléklet IV. AZ ALAPTERV KIDOLGOZÁSÁNAK MÓDSZERE ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI alcímében, 
1. számú melléklet V. A TERVEZÉS FOLYAMATA alcímében, 1. számú melléklet VII. A TERVEZÉSI SEGÉDLETEK 
KITÖLTÉSE alcím 2. pontjában a „gazdaságpolitikáért” szövegrészek helyébe a „belgazdaságért” szöveg

lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 631/2020. (XII. 22.) Korm. rendelete
az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71.  § (1)  bekezdés i)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
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 (a továbbiakban: Vhr.) 51/D.  §  
(3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Az  átmeneti használati joggal érintett ingatlanok esetén az  üzembe helyezés napjával, de legkésőbb 
a  kijelölés kezdő 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  átmeneti használati joggal érintett ingatlanok esetén 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 napján a központi költségvetési szerv helyébe jogutódlással belép.”

2. §  A Vhr.
a) 51/D. § (1) bekezdésében a „2020. december 31. napjáig” szövegrészek helyébe az „a kijelölés kezdő napjáig” 

szöveg, a „2020. december 31. napját” szövegrészek helyébe az „a kijelölés kezdő napját” szöveg,
b) 51/D.  § (2)  bekezdésében a „2021. június 30. napjáig” szövegrészek helyébe az „a kijelölés kezdő napjáig” 

szöveg, a „2021. június 30. napját” szövegrészek helyébe az „a kijelölés kezdő napját” szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 632/2020. (XII. 22.) Korm. rendelete
a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló  
289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 289/2012. (X. 11.) 
Korm. rendelet [a továbbiakban: 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet] 1. alcíme a következő 8/C. §-sal egészül ki:
„8/C.  § Az  e  rendelet szerinti rendszerintegritási megfelelőségértékelési tevékenységet olyan szervezet végezheti, 
amely az  adott strukturális vasúti alrendszer vonatkozásában hatályos bejelentett szervezeti és kijelölt szervezeti 
kijelöléssel rendelkezik. A rendszerintegritási megfelelőségértékelést végző szervezet eljárására a vasutak kölcsönös 
átjárhatóságának és az  ezzel kapcsolatos engedélyezési eljárások, valamint a  vasúti pályahálózat nyilvántartása 
vezetésének részletes szabályairól szóló kormányrendeletben, valamint az  átjárhatósági műszaki előírások 
keretében alkalmazandó megfelelőségértékelési, alkalmazhatósági és EK-hitelesítési eljárások moduljaira vonatkozó 
részletes szabályokról szóló miniszteri rendeletben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.”

2. §  A 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet a következő 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A.  § (1) A  kérelmező az  építési engedély iránti kérelmének benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy 
a rendszerintegritás biztosítása érdekében
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a) részben vagy egészben a Vtv. 2. § 1.16. pontja szerinti nemzeti ajánlásokban (a továbbiakban: rendszerintegritási 
nemzeti ajánlások) foglaltak szerint jár el, vagy
b) a rendszerintegritási nemzeti ajánlásokban foglaltaktól részben vagy egészben el kíván térni.
(2) Amennyiben a  kérelmező a  rendszerintegritási nemzeti ajánlásokban foglaltak szerint jár el, úgy a  vasúti 
közlekedési hatóság részére benyújtja a  rendszerintegritási megfelelőségértékelési szervezet által kiállított 
közbenső megfelelési nyilatkozatot annak igazolására, hogy a vasúti építmény tervezése során a rendszerintegritási 
nemzeti ajánlásokban meghatározott, a kérelmező által alkalmazni kívánt feltételek teljesülnek.
(3) Mindazon szempontokra vonatkozóan, amelyekben a  rendszerintegráció érdekében a  kérelmező 
a  rendszerintegritási nemzeti ajánlásokban foglaltaktól eltérő megoldást kíván alkalmazni (a  továbbiakban: 
alternatív megoldás), az építési engedély iránti kérelméhez mellékelten benyújtja
a) az alternatív megoldás részletes leírását, az alternatív megoldás kivitelezése során alkalmazandó paramétereket 
és azok követelményeit,
b) az üzemeltetés, fenntartás során alkalmazandó fenntartási követelmények meghatározását,
c) a kockázatértékelő szervezet igazolását arra vonatkozóan, hogy a  kérelmező által alkalmazni kívánt alternatív 
megoldás legalább a  rendszerintegritási nemzeti ajánlásokban meghatározott megoldással azonos biztonsági 
szintet biztosít, és
d) a rendszerintegritási megfelelőségértékelési szervezet által kiállított közbenső megfelelési nyilatkozatot annak 
igazolására, hogy a  vasúti építmény tervezése során a  kérelmező által alkalmazni kívánt alternatív megoldásban 
meghatározott feltételek teljesülnek.
(4) Az  alternatív megoldás alkalmazását a  vasúti közlekedési hatóság az  építési engedély megadása által akkor 
engedélyezi, ha az  alternatív megoldás legalább a  rendszerintegritási nemzeti ajánlásokban meghatározott 
megoldással azonos biztonsági szintet biztosít.”

3. §  A 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A vasúti közlekedési hatóság az építési engedélyt akkor adja meg, ha
a) a tervezett építmény a  hatályos jogszabályokban, valamint a  kötelező vasúti műszaki előírásokban foglalt 
követelményeknek megfelel, az  építéssel, átalakítással vagy korszerűsítéssel érintett vasúti alrendszer vagy 
alrendszerek vasúti rendszerbe illesztése teljesíti az elvárt szintű rendszerintegritást, és
b) az ERTMS-hez kapcsolódó pálya menti berendezések esetében az Ügynökség jóváhagyásának, vagy amennyiben 
jóváhagyás után változott az ajánlattételhez szükséges dokumentáció tervezete vagy a tervezett műszaki megoldás 
leírása, az (EU) 2016/796 rendelet 30. cikk (2) bekezdése szerinti eljárás eredményének megfelel.”

4. §  A 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  vasúti közlekedési hatóság abban az  esetben engedélyezi a  vasúti építmény használatbavételét, ha 
az  építmény vagy annak önálló használatra alkalmas része teljesíti a Vtv. 10.  § (3)  bekezdése szerinti feltételeket, 
az építési, átalakítási engedélynek megfelelően épült meg, rendeltetésszerű használatra alkalmas, valamint kielégíti 
a forgalombiztonsági követelményeket.”

5. §  A 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet 39. §-a a következő (12) és (13) bekezdéssel egészül ki:
„(12) E rendeletnek a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 
289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 632/2020. (XII. 22.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr5.) 
megállapított 11/A. § (1) bekezdését, 13. § (1) bekezdés a) pontját, 20. § (1) bekezdését, valamint 2. mellékletét
a) a Módr5. hatálybalépését követően indult építési engedélyezési eljárásokban kell alkalmazni, valamint
b) a Módr5. hatálybalépését követően indult használatbavételi engedélyezési eljárások közül azon eljárásoknál 
kell alkalmazni, ahol az  azt megelőző építési engedélyezési eljárásnál az  a)  pont alapján már alkalmazták 
a rendelkezéseket.
(13) E  rendeletnek a  vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól szóló 
289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 632/2020. (XII. 22.) Korm. rendelettel megállapított 13.  § 
(1)  bekezdés b)  pontjában foglaltakat azoknál az  építési engedélyezési eljárásoknál, amelyeknél az  ERTMS-hez 
kapcsolódó pályamenti berendezésekkel kapcsolatos beszerzésre irányuló közbeszerzési eljárás 2020. október 31. 
előtt indult, nem kell alkalmazni.”
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6. §  A 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 632/2020. (XII. 22.) Korm. rendelethez

A 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet 2. melléklet 1. pont a) alpont ab) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
(Valamennyi létesítményre vonatkozóan igazolni kell)
„ab) független tanúsító szervezet tanúsításának megtörténtét, valamint – a  rendszerintegritási 
megfelelőségértékelő szervezet által kiállított tanúsítvány benyújtásával – azt, hogy a  kivitelezés 
a  rendszerintegritási nemzeti ajánlásban vagy az  építési engedélyben jóváhagyott alternatív megoldásban 
meghatározott feltételeknek megfelel,”

A Kormány 633/2020. (XII. 22.) Korm. rendelete
a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény végrehajtására kiadott 
kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 10. § a), c) és d) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) 
Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §  A turisztikai térségek meghatározásáról szóló 429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6. §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„6. § A Kormány a 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 2. sorában megjelölt, valamint a 2. melléklet 3. pontjában 
foglalt táblázat 2. sorában megjelölt ingatlan esetében a Turizmus tv. 4. § (4) bekezdés a) pontja szerinti beruházó 
és fenntartó vagyonkezelőként a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságot határozza 
meg.”

3. §  Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 633/2020. (XII. 22.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelethez

Egyéb kiemelt turisztikai jelentőségű állami ingatlanok, vagyonelemek

A B C D E F G

1. Ingatlan elnevezése Ingatlan helyrajzi száma Ingatlan alapterülete Ingatlan természetbeni elhelyezkedése
Kapcsolódó

vagyonelemekkel
Vagyonkezelő

Vagyonkezelés

jellege

2.
Bálna Budapest Kereskedelmi és 

Kulturális Központ

Budapest IX. Ker. belterület 

37061/7
12 975 m²

1093 Budapest, Fővám tér 11–12. / 

1093 Budapest, Közraktár utca 1.
igen MTÜ

beruházó és

fenntartó

3. Vitnyéd-Csermajor környezete

Hövej külterület 0124/5

Vitnyéd külterület 0322/2,

0325/1 c, f, h, k alrészletei,

0325/9,

0327/2,

0330,

0332,

0336,

0337,

0338,

0340,

0341,

0342,

0343,

0344,

0345,

0346,

0347,

0350,

0353,

0354/2

17,4187 ha,

6,4307 ha,

0,8074 ha,

0,2032 ha,

55,6249 ha,

0,5632 ha,

0,0960 ha,

8,5996 ha,

0,4377 ha,

8,1105 ha,

0,5359 ha,

2,4997 ha,

7,5458 ha,

0,6666 ha,

21,4155 ha,

1,0923 ha,

0,3122 ha,

24,3077 ha,

1,1686 ha,

0,1563 ha,

0,0604 ha

igen

Eszterháza Kulturális, Kutató- 

és Fesztiválközpont

Közhasznú Nonprofit

Korlátolt Felelősségű Társaság

fenntartó

4. Budaörsi Repülőtér
Budapest, 

XI. Budapest 1236/20
83 ha 1887 m2 Budapest, XI. kerület Kőérberki út igen MTÜ

beruházó és

fenntartó

”
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2. melléklet a 633/2020. (XII. 22.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 429/2020. (IX. 14.) Korm. rendelethez

Kiemelt állami turisztikai beruházások, egyéb kiemelt turisztikai jelentőségű állami ingatlanok

 1. Sopron-Fertő turisztikai térség

  A  B

1.
 Kiemelt állami turisztikai beruházás, egyéb 

kiemelt turisztikai jelentőségű állami ingatlan

Beruházási helyszín azonosító adatai 

(ingatlan-nyilvántartás szerinti helyrajzi szám)

2. A Fertő tavi vízitelep fejlesztése

Sopron külterület 01164/2 helyrajzi számú ingatlan „a” és 
„c” alrészlete, 01164/3 helyrajzi számú ingatlan, 01164/4 helyrajzi 
számú ingatlan „a” alrészlete, 01164/5 helyrajzi számú ingatlan, 
01164/6 helyrajzi számú ingatlan „b” és „d” alrészlete, 01164/7 
helyrajzi számú ingatlan, 01164/8 helyrajzi számú ingatlan „a, b, f, g 
és k” alrészlete, 01164/10, 01164/12, 01164/13, 01164/14 helyrajzi 
számú ingatlanok, 01164/15 helyrajzi számú ingatlan „a” alrészlete, 
01164/16, 01164/17, 01164/18 helyrajzi számú ingatlanok, 
01164/19 helyrajzi számú ingatlan „a” alrészlete, 01164/20 helyrajzi 
számú ingatlan „a, b és c” alrészlete

3.
Lővérek program nemzeti 

konferencia központ
Sopron belterület 7020/2, 7022, 7023/1 és 7023/2 helyrajzi számú 
ingatlanok

4.
Fertődi Esterházy-kastélyegyüttes 

és ahhoz kapcsolódó területek

Fertőd belterület 126/1, 1229/3, 127/2, 128, 130, 131, 135, 136, 
137/1, 137/2, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 225, 324/1, 327/2, 
327/4, 327/6, 327/7, 329, 330/1, 330/2, 330/3, 331, 332, 333, 336, 
337, 338/1, 338/2, 339/2, 340, 341, 342/5, 342/6, 343, 344/1, 346/2, 
346/4, 347, 348/1 és 348/4 helyrajzi számú ingatlanok kapcsolódó 
vagyonelemekkel, valamint Fertőd külterület 027/2, 0202/3, 0202/4, 
0202/5, 0215, 0216, 0223/3, 0223/4, 0223/5, 0224/3, 0224/4 és 
0224/5 helyrajzi számú ingatlanok kapcsolódó vagyonelemekkel

5. Fertődi sírdomb környéke
Fertőd külterület 0208, 0210, 0213, 0217/1 és 0220 helyrajzi számú 
ingatlanok kapcsolódó vagyonelemekkel

6.
Nagycenki Széchenyi- 

kastélyegyüttes és ahhoz 
kapcsolódó területek

Nagycenk belterület 550/6, 558, 559, 648/2, 658/1, 658/2, 658/4, 
658/5, 658/6, 660 és 673 helyrajzi számú ingatlanok kapcsolódó 
vagyonelemekkel, valamint Nagycenk külterület 0186/2 és 
0186/4 helyrajzi számú ingatlanok kapcsolódó vagyonelemekkel

7.
Nagycenki Széchenyi-kastély 

parkjának részét képező Hársfasor

Nagycenk külterület 0159/1 helyrajzi számú ingatlan kapcsolódó 
vagyonelemekkel, valamint Hidegség külterület 072 helyrajzi számú 
ingatlan, 073/1 helyrajzi számú ingatlan „a” alrészlete, 074, 089, 
090, 091, 092, 093 és 094 helyrajzi számú ingatlanok kapcsolódó 
vagyonelemekkel

8. Fertőrákosi Püspöki Palota
Fertőrákos belterület 875, 876 és 877 helyrajzi számú ingatlanok 
kapcsolódó vagyonelemekkel
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 2. Balaton turisztikai térség

  A  B

1.
Kiemelt állami turisztikai beruházás, egyéb 

kiemelt turisztikai jelentőségű állami ingatlan

Beruházási helyszín azonosító adatai 

(ingatlan-nyilvántartás szerinti helyrajzi szám)

2. Ranolder-villa
Csopak külterület 031/7, 031/8, 031/9, 031/10, 031/11 és 031/12 
helyrajzi számú ingatlan

3. Festetics-kastélyegyüttes és parkja

Keszthely belterület 1687/1, 1687/2, 1687/3, 1687/4, 1690/1, 
1690/3, 1690/10, 1725/5, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 
2010/1, 2010/2, 2010/3, 2010/4, 2010/5, 2010/6, 2010/7, 2011 és 
2450 helyrajzi számú ingatlanok kapcsolódó vagyonelemekkel, 
valamint Keszthely külterület 0147/2 helyrajzi számú ingatlan 
kapcsolódó vagyonelemekkel

4.
Amazon Szálló, lóváltó és lakóház 

épületegyüttese
Keszthely belterület 2026 helyrajzi számú ingatlan kapcsolódó 
vagyonelemekkel

5. Fenékpuszta műemléki együttes

Keszthely külterület 0415/2, 0415/12, 0416/15, 0418/2, 0418/3, 
0420/2, 0420/3, 0420/4, 0420/5, 0420/6, 0420/7, 0421/1, 0421/2, 
0421/3, 0421/5, 0421/6, 0425/3, 0454, 0455, 0456, 0458/2, 0462/3 és 
0462/4 helyrajzi számú ingatlanok kapcsolódó vagyonelemekkel

6. Fenyves allé
Keszthely külterület 0227, 0239, 0250/1, 0250/2 helyrajzi számú 
ingatlanok, 0254/7 helyrajzi számú ingatlan „d” és „j” alrészletei 
kapcsolódó vagyonelemekkel

7. Majorsági épületegyüttes
Szántód belterület 936, 937, 938, 939, 944, 945, 949 és 950 helyrajzi 
számú ingatlanok kapcsolódó vagyonelemekkel

 3. Tokaj és Nyíregyháza turisztikai térség

 A  B

1.
Kiemelt állami turisztikai beruházás, egyéb 

kiemelt turisztikai jelentőségű állami ingatlan

Beruházási helyszín azonosító adatai 

(ingatlan-nyilvántartás szerinti helyrajzi szám)

2. Kékedi Melczer-kastély
Kéked belterület 204 helyrajzi számú ingatlan a kapcsolódó 
vagyonelemekkel

”



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2020.	évi	286.	szám 10419

A Kormány 634/2020. (XII. 22.) Korm. rendelete
egyes turisztikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
az 1–3. § tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,
a 4. és 5.  § tekintetében a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és 
felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (1) bekezdés f ) pontjában, valamint a kereskedelemről szóló 
2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés g) pontjában,
a 6. § tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló  
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet] 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § (1) Az alkalmi rendezvényen történő árusítás a termékre vonatkozó jogszabály által előírt feltételek teljesítése 
mellett történhet, továbbá a  kereskedő jól látható módon köteles feltüntetni nevét, székhelyét az  értékesítés 
helyszínén.
(2) A jegyző
a) a rendezvénytartási engedélyköteles, vagy
b) – a  gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvények, a  választási eljárásról szóló törvény 
hatálya alá tartozó gyűlések, a  vallási közösségek vallásos szertartásai és rendezvényei és a  családi eseményekkel 
kapcsolatos rendezvények kivételével – a közterületen rendezett
olyan alkalmi rendezvényről, amelyen szeszes ital forgalmazása történik, a  rendezvény megkezdését megelőző 
napig tájékoztatja az állami adó- és vámhatóságot.”

2. §  A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a következő 31. §-sal egészül ki:
„31.  § A  2021. január 1-ig bejelentett vendéglátó üzletek esetén a  4.  melléklet szerinti vendéglátó üzlettípust 
a kereskedő legkésőbb 2021. március 31-ig köteles bejelenteni a jegyzőnek.”

3. § (1) A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
a) 1. melléklete az 1. melléklet szerint,
b) 2. melléklete a 2. melléklet szerint
módosul.

 (2) A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a 3. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

2. Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási 
szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

4. §  Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az  utazási csomagra és az  utazási 
szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet] 15. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  utazásszervező vagy az  utazásközvetítő valamennyi olyan gazdasági reklámjában, amelyben az  utazási 
csomag díját feltünteti, köteles azt a  14.  § (2)  bekezdés c)  pontja szerint, egy összegben feltüntetni. Ha a  14.  § 
(2)  bekezdés c)  pontja szerinti díjak nem számíthatók ki a  szerződéskötés előtt, azokat akkor is meg kell jelölni 
az utazási csomag díját tartalmazó gazdasági reklámban.”

5. §  A 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 34. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  4.  § (1)  bekezdésében, a  14.  §-ban és a  15.  § (3)  bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése esetén 
a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 
2008. évi XLVII. törvényben (a  továbbiakban: Fttv.) meghatározott szabályok szerint, ha a  jogsértés az  Fttv. 2.  § 
a) pontja értelmében vett fogyasztót érint.”
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3. A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló  
76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) A  Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet] 5.  § (1)  bekezdés a)  pont ab)  alpontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
[A szolgáltató – a  Széchenyi Pihenő Kártyával kezdeményezett fizetés elfogadás esetén – kizárólag a  szolgáltató 
tevékenységi körébe tartozó, a  Széchenyi Pihenő Kártya juttatás felhasználásnak jogszerűen megfelelő és az  alábbi 
felsorolásban szereplő belföldi szolgáltatást nyújthat a  munkavállaló és társkártyával rendelkező közeli hozzátartozója 
részére:
az Szja tv. 71. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szálláshely alszámla terhére]
„ab) belföldi utazásközvetítés és belföldi utazásszervezés (TEÁOR’08 79.11-ből belföldi szálláshely foglalása és 
belföldi utazás foglalása, 79.12-ből belföldi előre összeállított utazási csomagok értékesítése),”

 (2) A 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontja a következő bf ) alponttal egészül ki:
[A szolgáltató – a  Széchenyi Pihenő Kártyával kezdeményezett fizetés elfogadás esetén – kizárólag a  szolgáltató 
tevékenységi körébe tartozó, a  Széchenyi Pihenő Kártya juttatás felhasználásnak jogszerűen megfelelő és az  alábbi 
felsorolásban szereplő belföldi szolgáltatást nyújthat a  munkavállaló és társkártyával rendelkező közeli hozzátartozója 
részére:
az Szja tv. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vendéglátás alszámla terhére]
„bf ) belföldi utazásközvetítés és belföldi utazásszervezés (TEÁOR’08 79.11-ből belföldi szálláshely foglalása és 
belföldi utazás foglalása, 79.12-ből belföldi előre összeállított utazási csomagok értékesítése);”

 (3) A 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja a következő cs) alponttal egészül ki:
[A szolgáltató – a  Széchenyi Pihenő Kártyával kezdeményezett fizetés elfogadás esetén – kizárólag a  szolgáltató 
tevékenységi körébe tartozó, a  Széchenyi Pihenő Kártya juttatás felhasználásnak jogszerűen megfelelő és az  alábbi 
felsorolásban szereplő belföldi szolgáltatást nyújthat a  munkavállaló és társkártyával rendelkező közeli hozzátartozója 
részére:
az Szja tv. 71. § (1) bekezdés c) pontja szerinti szabadidő alszámla terhére]
„cs) belföldi utazásközvetítés és belföldi utazásszervezés (TEÁOR’08 79.11-ből belföldi szálláshely foglalása és 
belföldi utazás foglalása, 79.12-ből belföldi előre összeállított utazási csomagok értékesítése).”

4. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1–3. § 2021. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 634/2020. (XII. 22.) Korm. rendelethez

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1.  melléklet „A) A  bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról 
szóló bejelentés adattartalma” cím „I. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai” alcím 6. pont 6.7. alpontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(ha a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet)
„6.7. vendéglátó üzlet esetén befogadóképessége és a 4. melléklet szerinti vendéglátóhely üzlettípus megjelölése,”
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2. melléklet a 634/2020. (XII. 22.) Korm. rendelethez

A 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 2.  melléklet „A) A  210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján vezetett 
nyilvántartás bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetében” alcím 7.  pont 7.4.  alpontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik,)
„7.4. vendéglátó üzlet esetén befogadóképessége és a 4. melléklet szerinti vendéglátóhely üzlettípus megjelölése,”

3. melléklet a 634/2020. (XII. 22.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez

Vendéglátóhely üzlettípusok és azok jellemzői

 1. Étterem

Fő terméktípusa: Melegétel

Tevékenység TEÁOR kódja TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás

Üzemeltetés típusa Egész éven át nyitva tartó/időszakos

Kiszolgálás jellege, felhasznált 
eszközök, fogyasztás helye:

A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, többször használatos 
edényekben (étkészlet, poharak stb.). Vendégtérrel rendelkezik, 
a vendégeknek biztosítani kell a helyszíni fogyasztás lehetőségét.

Konyha jellege, ételkészítés helye: Az ételeket helyben készítik, főzőkonyhával rendelkezik.

 2. Büfé

Fő terméktípusa: Melegétel/hidegétel

Tevékenység TEÁOR kódja TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás

Üzemeltetés típusa Egész éven át nyitva tartó/időszakos

Kiszolgálás jellege, felhasznált 
eszközök, fogyasztás helye:

A kiszolgálás önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben 
(étkészlet, poharak stb.). Helyszíni fogyasztás lehetőségét nem kötelező 
biztosítania.

Konyha jellege, ételkészítés helye: Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.

 3. Cukrászda

Fő terméktípusa: Cukrászati készítmény, édesipari termék

Tevékenység TEÁOR kódja TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás

Üzemeltetés típusa Egész éven át nyitva tartó/időszakos

Kiszolgálás jellege, felhasznált 
eszközök, fogyasztás helye:

A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször 
használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Helyszíni fogyasztás 
lehetőségét nem kötelező biztosítania.

Konyha jellege, ételkészítés helye: A cukrászati termékeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.

 4. Kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely

Fő terméktípusa: Kávéital, alkoholmentes ital

Tevékenység TEÁOR kódja TEÁOR’08: 5630 – Italszolgáltatás

Üzemeltetés típusa Egész éven át nyitva tartó/időszakos

Kiszolgálás jellege, felhasznált 
eszközök, fogyasztás helye:

A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször 
használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Helyszíni fogyasztás 
lehetőségét nem kötelező biztosítania.

Konyha jellege, ételkészítés helye: Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.
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 5. Italüzlet, bár

Fő terméktípusa: Szeszes ital

Tevékenység TEÁOR kódja TEÁOR’08: 5630 – Italszolgáltatás

Üzemeltetés típusa Egész éven át nyitva tartó/időszakos

Kiszolgálás jellege, felhasznált 
eszközök, fogyasztás helye:

A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször 
használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Helyszíni fogyasztás 
lehetőségét nem kötelező biztosítania.

Konyha jellege, ételkészítés helye: Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.

 6. Zenés-táncos szórakozóhely

Fő terméktípusa: Szeszes ital

Tevékenység TEÁOR kódja TEÁOR’08: 5630 – Italszolgáltatás

Üzemeltetés típusa Egész éven át nyitva tartó/időszakos

Kiszolgálás jellege, felhasznált 
eszközök, fogyasztás helye:

Zenés szolgáltatást nyújt, tánctérrel rendelkezik. A kiszolgálás lehet 
hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos 
edényekben (poharak stb.).

Konyha jellege, ételkészítés helye: Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.

 7. Munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely

Fő terméktípusa: Melegétel/hidegétel

Tevékenység TEÁOR kódja TEÁOR’08: 5629 – Egyéb vendéglátás

Üzemeltetés típusa Egész éven át nyitva tartó/időszakos

Kiszolgálás jellege, felhasznált 
eszközök, fogyasztás helye:

A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, többször használatos 
edényekben (étkészlet, poharak stb.). Vendégtérrel rendelkezik, a helyszíni 
fogyasztás lehetőségét kötelező biztosítania.

Konyha jellege, ételkészítés helye: Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik, minimum tálalóval vagy 
melegítőkonyhával kell rendelkeznie.

 8. Gyorsétterem

Fő terméktípusa: Melegétel/hidegétel

Tevékenység TEÁOR kódja TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás

Üzemeltetés típusa Egész éven át nyitva tartó/időszakos

Kiszolgálás jellege, felhasznált 
eszközök, fogyasztás helye:

A kiszolgálás lehet hagyományos vagy önkiszolgáló, egyszer vagy többször 
használatos edényekben (étkészlet, poharak stb.). Helyszíni fogyasztás 
lehetőségét nem kötelező biztosítania.

Konyha jellege, ételkészítés helye: Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik, minimum befejező 
konyhával rendelkezik.

 9. Rendezvényi étkeztetés

Fő terméktípusa: Melegétel/hidegétel

Tevékenység TEÁOR kódja TEÁOR’08: 5621 – Rendezvényi étkeztetés

Üzemeltetés típusa Alkalmi

Kiszolgálás jellege, felhasznált 
eszközök, fogyasztás helye:

A kiszolgálás helye a rendezvény. A kiszolgálás lehet hagyományos vagy 
önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet, 
poharak stb.). Helyszíni fogyasztás lehetőségét nem kötelező biztosítania.

Konyha jellege, ételkészítés helye: Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.
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 10. Alkalmi vendéglátóhely

Fő terméktípusa: Melegétel/hidegétel, kávéital, alkoholmentes és szeszes ital

Tevékenység TEÁOR kódja TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás

Üzemeltetés típusa Alkalmi

Kiszolgálás jellege, felhasznált 
eszközök, fogyasztás helye:

Meghatározott helyen üzemel. A kiszolgálás lehet hagyományos vagy 
önkiszolgáló, egyszer vagy többször használatos edényekben (étkészlet, 
poharak stb.). Pl. Telepített food truck, borozó egy borfesztiválon

Konyha jellege, ételkészítés helye: Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.

 11. Mozgó vendéglátóhely

Fő terméktípusa: Melegétel/hidegétel, kávéital, alkoholmentes és szeszes ital

Tevékenység TEÁOR kódja TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás

Üzemeltetés típusa Alkalmi

Kiszolgálás jellege, felhasznált 
eszközök, fogyasztás helye:

Folyamatosan változtatja a helyét, nem tartózkodik huzamosabb ideig 
egy helyben. A kiszolgálás önkiszolgáló értékesítés formájában történik 
nem biztosít ülőhelyet, egyszer vagy többször használatos edényekben 
(étkészlet, poharak stb.). Pl. Mozgó food truck, mozgó (kiskocsin) borozó 
egy borfesztiválon

Konyha jellege, ételkészítés helye: Az ételeket nem feltétlenül a helyszínen készítik.
”

A Kormány 635/2020. (XII. 22.) Korm. rendelete
az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint 
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek 
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) 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 48. §-sal egészül ki:
„48.  § 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 635/2020. (XII. 22.) Korm.  rendelettel 
(a  továbbiakban: Módr40.) megállapított 2.  mellékletben foglalt táblázat 56. és 57. sorát a  Módr40. 
hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

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

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 635/2020. (XII. 22.) Korm. rendelethez

Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 56. és 57. sorral egészül ki:

(A B C

1. A beruházás megnevezése A beruházás megvalósításának helyszíne Koordinációra kijelölt kormánymegbízott)

56. Kapacitásbővítésre irányuló 
beruházás Ózd közigazgatási 

területén

Ózd közigazgatási területén 
elhelyezkedő, az ingatlan-

nyilvántartás szerinti belterület 
9104, 9105/1, 9105/3, 9105/4 és 
9106 helyrajzi számú ingatlanok

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott

57. Gyártócsarnok építésére irányuló 
beruházás Miskolc területén

Miskolc közigazgatási területén 
elhelyezkedő, az ingatlan-

nyilvántartás szerinti belterület 
12995/2 helyrajzi számú ingatlan

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott

A Kormány 636/2020. (XII. 22.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek Nagy Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Európai Unióból történő 
kilépésére tekintettel szükséges módosításáról

A Kormány
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I.  törvény 86. § 
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény 111.  § 
(1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.  évi IV.  törvény 7.  § 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi 
I.  törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet „Átmeneti rendelkezések” alcíme a  következő 
79/D. §-sal egészül ki:
„79/D.  § (1) A  Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága állampolgárára (a  továbbiakban: egyesült 
királysági állampolgár) és az  egyesült királysági állampolgár harmadik országbeli állampolgár családtagjára 
vonatkozó, 2021. január 1-jén vagy azt követően indult vagy megismételt eljárásokban a  harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) 
Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A Tv. 95. § (4) bekezdés c) pontja alkalmazásában a regionális igazgatóság és a Főigazgatóság az életközösség 
tényleges fennállásának megállapítása érdekében a  személyi adat- és lakcímnyilvántartásból adatot igényel arra 
vonatkozóan, hogy az egyesült királysági állampolgárnak a harmadik országbeli állampolgár családtag lakóhelyével 
vagy a tartózkodási helyével azonos-e a lakóhelye vagy a tartózkodási helye.
(3) Az egyesült királysági állampolgárnak és a harmadik országbeli állampolgár családtagjának kiadott regisztrációs 
igazolás, tartózkodási kártya, valamint állandó tartózkodási kártya okmány cseréjére vagy pótlására irányuló 
kérelmet a regionális igazgatóság a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén 2021. december 31-i 
érvényességi idővel rendelkező regisztrációs igazolás, tartózkodási kártya, állandó tartózkodási kártya okmány 
kiadásával teljesíti, ha nemzeti letelepedési engedély kiadására irányuló kérelmet nem terjesztett elő.
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(4) A Tv. 95. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint a magyarországi életvitelszerű tartózkodás hitelt érdemlő 
igazolásának minősül különösen
a) a munkaszerződés,
b) a hallgatói jogviszony igazolás,
c) a hatályos lakásbérleti szerződés,
d) tartós gyógykezelés esetén az egészségügyi intézmény által kiállított igazolás,
e) a rendszeres, Magyarországon végzett tevékenységből származó jövedelemről szóló igazolás.
(5) A Tv. 95. § (16) bekezdése szerinti kérelmet
a) – a b) pont szerinti eset kivételével – a munkavégzés helye szerint illetékes regionális igazgatóságon, vagy
b) ha a munkavégzés helye változó, a foglalkoztató székhelye szerint illetékes regionális igazgatóságon
kell előterjeszteni.
(6) A Tv. 95. § (17) bekezdése szerinti kérelmet
a) – a b) pont szerinti eset kivételével – a jövedelemszerzés helye szerint illetékes regionális igazgatóságon, vagy
b) ha a jövedelemszerzés helye változó, az egyéni vállalkozás bejegyzett irodájának helye szerint illetékes regionális 
igazgatóságon
kell előterjeszteni.”

2. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 72/H. § (3a) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
[A (2) és (3) bekezdés szerinti kormányhivatal szakhatóságként nem működik közre az összevont kérelmezési eljárásban, 
ha a harmadik országbeli állampolgár]
„k) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi 
I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) 95. § (16) bekezdése szerint kérelmezi a tartózkodási engedélyt.”

3. § (1) A  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 183. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet)
„b) a  külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az  e  kötelezettség alól mentes harmadik 
országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló, 2018. november 14-i (EU) 2018/1806 európai parlamenti 
és tanácsi rendelet,”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

 (2) A  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 183. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ez  a  rendelet a  külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az  e  kötelezettség alól mentes 
harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló (EU) 2018/1806 rendeletnek az  Egyesült 
Királyság Unióból való kilépése tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. április 10-i (EU) 2019/592 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

4. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet II. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet
a) 4. § nyitó szövegrészében az „539/2001/EK tanácsi rendeletre,” szövegrész helyébe az „(EU) 2018/1806 európai 

parlamenti és tanácsi rendeletre” szöveg,
b) 4.  § a)  pontjában az  „539/2001/EK tanácsi rendelet” szövegrész helyébe az  „(EU) 2018/1806 európai 

parlamenti és tanácsi rendelet” szöveg
lép.
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3. A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési 
eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi 
és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való 
szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható 
harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér 
megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása

6. §  A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján 
történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal 
munkaügyi központjának az  összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint 
a  Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi 
foglalkoztatásának bejelentéséről, és a  munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 2.  §-a 
a következő 27. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„27. Kilépési Megállapodás: a  Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az  Európai Unióból és 
az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló, 2020. január 24-én Brüsszelben és Londonban aláírt 
megállapodás.”

7. § (1) A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján 
történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal 
munkaügyi központjának az  összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint 
a  Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi 
foglalkoztatásának bejelentéséről, és a  munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 15.  § 
(1) bekezdése a következő 28. ponttal egészül ki:
(A harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében történő 
foglalkoztatásához nincs szükség engedélyre:)
„28. ha a  harmadik országbeli állampolgár a  Kilépési Megállapodás 26.  cikke szerint, határ menti ingázó 
munkavállalóként kérelmezi a tartózkodási engedélyt.”

 (2) A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján 
történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal 
munkaügyi központjának az  összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint 
a  Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi 
foglalkoztatásának bejelentéséről, és a  munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 15.  § 
(3c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3c) Az  (1)  bekezdés 27. és 28.  pontjában meghatározott mentesség feltétele, hogy az  idegenrendészeti hatóság 
a magyarországi foglalkoztatásról az illetékes kormányhivatalt tájékoztassa.”

4. Záró rendelkezések

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

9. §  A 3. és 5. § a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik 
országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló, 2018. november 14-i (EU) 2018/1806 európai parlamenti 
és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 636/2020. (XII. 22.) Korm. rendelethez

 1. A  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet II. melléklet 5. pont b) alpontja a következő bv) és bw) alponttal egészül ki:
„bv) „Munkavállalás EUSZ 50. cikke – határ menti ingázó”
bw) „Jövedelemszerzés EUSZ 50. cikke – határ menti ingázó””

 2. A  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet II. melléklet 5. pontja a következő e) alponttal egészül ki:
„e) az  Szmtv. 95.  § (4), (7), (9) és (11)  bekezdése alapján kiadott nemzeti letelepedési engedély esetén: „EUSZ 
50. cikke alapján””

 3. A  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet II. melléklet 6. pontja a következő e) alponttal egészül ki:
„e) az  5.  pont e)  alpontja szerint kiadott nemzeti letelepedési engedély esetén: „Kilépési megállapodás 18.  cikk 
(1) bekezdése alapján””
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A családokért felelős tárca nélküli miniszter 1/2020. (XII. 22.) CSTNM rendelete  
a család- és ifjúságügyi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról

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 10. alpont b) pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva − a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben − a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. §  E  rendelet hatálya a  központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetébe sorolt azon fejezeti kezelésű 
előirányzatra (a  továbbiakban: előirányzat) terjed ki, amely esetében az  államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Ávr.) 1.  melléklet I.  pont 10.  alpontja 
alapján a fejezetet irányító szerv vezetője a Kormánynak a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. 
(V. 22.) Korm. rendelet 143/B. §-a szerinti tagja (a továbbiakban: miniszter).

2. §  E rendelet alkalmazásában
1. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról 

és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja 
szerinti támogatás,

2. átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül 
kiszámítható a bruttó támogatástartalom,

3. diszkont kamatláb: az Atr. 2. § 3. pontja szerinti kamatláb,
4. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,
5. elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség,
6. észszerű nyereség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 142. pontja szerinti nyereség,
7. működési eredmény: a  beruházásnak a  számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3.  § (4)  bekezdés 5.  pontja 

szerinti hasznos élettartama alatt elért – a  projektkockázat és a  tőkeköltség alapján a  támogatást nyújtó 
által jóváhagyott diszkonttényezővel diszkontált – bevételei, csökkentve az  ugyanezen diszkonttényezővel 
diszkontált működési költségekkel, így különösen a  személyi jellegű ráfordítással, anyagköltséggel, 
a  szerződéses szolgáltatással, a  távközléssel, az  energiával és a  karbantartással, a  bérleti díjjal, 
az  adminisztrációval összefüggő költséggel, kivéve az  olyan értékcsökkenési és finanszírozási költséget, 
amelyet beruházási támogatásból már fedeztek, azzal, hogy ha a  számítás eredménye negatív, a  működési 
eredmény értéke nulla,

8. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. § (4a) és (4b) bekezdése szerinti vállalkozás,
9. támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás.

2. Az előirányzatok felhasználásának általános szabályai

3. § (1) Az előirányzat felhasználásának részletes szabályait az 1. melléklet tartalmazza. Az 1. mellékletben meghatározott 
felhasználási szabályokat az  egyes előirányzatokhoz rendelt megfelelő államháztartási egyedi azonosító számmal 
azonosított előirányzatra kell alkalmazni, annak a fejezeten belüli címrendi besorolásától függetlenül.

 (2) Az előirányzatok felhasználása során felmerülő költségek, így különösen a Magyar Államkincstár által a pénzforgalmi 
szolgáltatások nyújtásáért felszámított díj, a  pénzügyi tranzakciós illeték, a  postaköltség, a  fordítási, tolmácsolási, 
szakértői költség fedezetét a  felmerülés helye szerinti előirányzat terhére, vagy az  előirányzat tekintetében 
kötelezettségvállalásra jogosult, szakmai felügyeletet ellátó állami vezető vagy a  miniszter által meghatározott 
előirányzat terhére kell biztosítani.
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3. Az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó közös szabályok

4. §  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében
a) az  1.  mellékletben foglalt táblázat 7., 11. és 14. sora alapján az  1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti 

csekély összegű támogatás,
b) az  1.  mellékletben foglalt táblázat 7. sora alapján a  651/2014/EU bizottsági rendelet 53.  cikke szerinti, 

a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás
nyújtható.

5. § (1) A 4. § szerinti támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.
 (2) Nem ítélhető meg támogatás

a) – a 4. § a) pontja szerinti támogatás kivételével – azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai 
uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,

b) a 4. § szerinti támogatás kivételével nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére,
c) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.

 (3) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e  rendelet szerinti támogatás abban 
az  esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, 
ha az  nem vezet a  csoportmentességi rendeletekben vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában 
meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.

 (4) Az  e  rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, 
regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.

 (5) Az  egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, 
regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az  irányadó uniós állami 
támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

 (6) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és illetékek levonása előtt kell 
figyelembe venni.

 (7) A több részletben kifizetett támogatást a támogatási döntés időpontja szerinti értékre kell diszkontálni a diszkont 
kamatláb alkalmazásával.

 (8) Előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást, ha a támogatás összege a kultúrát és 
a  kulturális örökség megőrzését előmozdító beruházási támogatás esetén projektenként meghaladja a  150 millió 
eurónak megfelelő forintösszeget, kultúrát és a  kulturális örökség megőrzését előmozdító működési támogatás 
esetén vállalkozásonként évente meghaladja a 75 millió eurónak megfelelő forintösszeget.

 (9) E rendelet alapján a 4. § szerinti támogatások esetén 2021. június 30-ig lehet támogatási döntést hozni.

6. §  A  támogatást nyújtó adatot szolgáltat az  európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternek  
a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését 
előmozdító támogatások esetén, az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatásokról.

7. § (1) Beruházási támogatás esetén a  támogatás összege nem haladhatja meg az  elszámolható költség és a  beruházás 
megvalósításából származó működési eredmény közötti különbséget, azzal, hogy az  infrastruktúra üzemeltetője 
– a támogatást nyújtó döntésétől függően – jogosult észszerű nyereséget szerezni.

 (2) A működési eredmény mértékét megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni, és
a) előzetesen vagy
b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.

8. § (1) Működési támogatás esetén a támogatás összege nem haladhatja meg a releváns időszakban keletkező működési 
veszteséget.

 (2) Működési támogatás esetén a támogatás a működési veszteségen felül fedezetet nyújthat az észszerű nyereségre is.
 (3) A  működésből származó veszteség és észszerű nyereség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján 

kell meghatározni.
 (4) Az  (1) és (2)  bekezdésben meghatározottak teljesítése – a  (3)  bekezdéstől eltérően – visszafizetési mechanizmus 

alkalmazásával utólag is biztosítható.



10430	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2020.	évi	286.	szám	

9. §  A  kétmillió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó beruházási vagy működési támogatás esetén 
a támogatás összege a 7. §-ban és a 8. § (1)–(4) bekezdésében meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is 
meghatározható, azzal, hogy a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 80%-át.

4. Csekély összegű támogatás

10. § (1) Az  egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az  1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya 
alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a  továbbiakban: 
támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást 
ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak 
megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.

 (2) A  támogatás odaítélése során az  adott pénzügyi évben, valamint az  előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély 
összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

 (3) Az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 1.  cikk (2)  bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett 
az  a  vállalkozás, amely az  igényelt támogatást az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 1.  cikk (1)  bekezdésében 
meghatározott kivételek szerint használná fel.

 (4) A  támogatás a  csekély összegű közszolgáltatási támogatással az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 
107.  és  108.  cikkének az  általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély 
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletben 
meghatározott felső határig halmozható. A  támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek 
megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.

 (5) A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés 
vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az  így halmozott összeg meghaladná a  csoportmentességi 
rendeletekben vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási 
intenzitást vagy összeget.

 (6) A  kedvezményezettnek az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 5.  cikk (1)  bekezdése figyelembevételével 
–  az  abban meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a  részére 
a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások 
támogatástartalmáról.

5. Záró rendelkezések

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

12. §  Az e rendelet alapján
a) kijelölt kezelő szerv, valamint
b) – ha e  rendelet a  hatálya alá tartozó előirányzat esetében lebonyolító szerv igénybevételét lehetővé 

teszi – az  Ávr. szerinti megállapodás keretében kijelölt lebonyolító szerv (a  kezelő szerv és a  lebonyolító 
szerv a  továbbiakban együtt: szerv) által az  e  rendelet hatálya alá tartozó előirányzatok vonatkozásában 
az  e  rendelet hatálybalépését megelőzően tett kötelezettségvállalást, teljesített kifizetést, elszámolási 
döntést az  arra jogosult szerv által tett kötelezettségvállalásnak, teljesített kifizetésnek és elszámolási 
döntésnek kell tekinteni.

13. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

14. §  E rendelet
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 (EU) 2017/1084 bizottsági rendelettel (HL L 156., 2017.6.20., 1. o.) módosított, a Szerződés 
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107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé 
nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.06.26., 1. o.)  
I. és II. fejezete, valamint 53. cikke

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

  Veresné Novák Katalin Éva s. k.,
  családokért felelős tárca nélküli miniszter
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1. melléklet az 1/2020. (XII. 22.) CSTNM rendelethez

  

      
  

 

 

 
 

IX. Miniszterelnökség fejezet 2020. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 

 
  

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

1. ÁHT 
azonosító 

Cím- 
név 

Alcím- 
név 

Jogcím- 
csoport 

név 

Jogcím- 
név 

Előirányzat célja Kifizetésben 
részesülők köre 

Támogatás 
biztosításának 

módja 

Támogatási 
előleg 

Rendelkezésre 
bocsátás módja 

Visszafizetés 
határideje 

Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 
támogatás 

közreműködő 
szervezete 

2.  30 Fejezeti kezelésű előirányzatok           

3.   30/1 Célelőirányzatok           

4. 388928    30/1/20 Család- és 
ifjúságügyi célú központi 
költségvetési hozzájárulások 

           

5. 282178    30/1/20/1 
Nemzeti Tehetség 
Program 

 

Az előirányzat biztosítja a 
Nemzeti Tehetség Program 
finanszírozását, a 
tehetségek segítésére 
fordított támogatások 
hatékonyabb 
felhasználását. Az 
előirányzat felhasználásával 
biztosítható, hogy a 
tehetséges fiatalok 
tehetségük jellegének és 
szintjének megfelelő, 
folyamatos segítséget 
kapjanak tehetségük 
kibontakoztatásához, 
valamint a tehetség 
hasznosulásának 
támogatásához. 
 
 

A költségvetési támogatás a 
támogatási igény 
benyújtásakor már 
megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre 
is nyújtható. 
 

civil szervezet, 
közalapítvány, 
központi 
költségvetési 
szerv, 
köztestület, 
egyházi jogi 
személy, 
gazdasági 
társaság, 
egyesülés, helyi 
önkormányzat, 
helyi 
önkormányzati 
költségvetési 
szerv, 
nemzetiségi 
önkormányzat, 
egyéni 
vállalkozónak 
nem minősülő 
természetes 
személy, határon 
túli természetes 
személy, határon 
túli szervezet, 
jogszabály 
alapján jogi 
személynek 
minősülő hazai 
és határon túli 
egyéb szervezet, 
köznevelési és 
felsőoktatási 
intézmény 
 

pályázat útján, 
vagy - pályázati 

rendszeren kívül - 
kérelemre hozott 

egyedi döntés 
alapján 

támogatási 
szerződéssel, 

támogatói okirat 
alapján vagy 

megállapodás- 
sal 

 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 
részletekben 
történő 
kifizetéssel, 
előirányzat 
átcsoportosítással  

szerződés 
vagy okirat 

vagy 
megállapo-
dás szerint 

 

az Ávr. 84. § 
(2) bekezdés 

alapján, a 
költségvetési 
támogatás 
összegét 

meghaladó 
biztosítéki 

értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 

nélkül 

 

- 

 
igénybe vehető 
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6. 348573    30/1/20/2   
Erzsébet gyermek- 
és ifjúsági táborok 
támogatása 

Az Erzsébet-táborokról 
szóló 2020. évi LXIV. 
törvény alapján az 
előirányzat támogatja a 
gyermek- és ifjúsági táborok 
szervezésével összefüggő 
feladatokat, az ezekhez 
kapcsolódó szervezési, 
lebonyolítási, oktatási és 
képzésszervezési 
teendőket, valamint a 
gyermekprogramok alapjául 
szolgáló táborhelyek 
létrehozását, fejlesztését, 
működtetését.  
Az Erzsébet táborokat az 
Erzsébet a Kárpát-
medencei Gyermekekért 
Alapítvány (a továbbiakban: 
EKGYA) szervezhet.  
Az EKGYA ellátja az 
ifjúsági- és 
gyermekprogramokban való 
részvétellel, gyermek- és 
ifjúsági táborok 
szervezésével összefüggő 
feladatokat, valamint az 
ezekhez kapcsolódó 
szervezési, lebonyolítási, 
oktatási és 
képzésszervezési 
teendőket. 
A fejezeti kezelésű 
előirányzat célja az EKGYA 
részére közvetlen 
támogatás nyújtása a fenti 
feladatok ellátásához. 
A költségvetési támogatás a 
támogatási igény 
benyújtásakor már 
megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre 
is nyújtható. 
 

EKGYA pályázati 
rendszeren kívül, 
kérelemre hozott 

egyedi döntés 
alapján 

támogatási 
szerződéssel vagy 
támogatói okirat 

alapján  

 

előleg 
biztosítható 

 egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifizetéssel 
 
 
 

szerződés 
vagy okirat 

szerint 

 

az Ávr. 84. § 
(2) bekezdés 

alapján, a 
költségvetési 
támogatás 
összegét 

meghaladó 
biztosítéki 

értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 

nélkül 

 

- igénybe vehető  

7. 368239    30/1/20/4 
Wacław Felczak 
Alap 

A Wacław Felczak magyar-
lengyel szellemi 
együttműködést támogató 
Alap célja a közép-európai 
országok összefogásának 
és sikerességének 
előmozdítása, és ennek 
révén Magyarország 
európai, nemzetközi 
presztízsének növelése. 
Tartalma és rövid távú célja 
különösen ösztöndíjak, 
pályázatok, ifjúsági 
csereprogramok 
létrehozása az oktatás, 
tudomány, kutatás, kultúra, 

civil szervezet, 
helyi 
önkormányzati 
költségvetési 
szerv, 
nemzetiségi 
önkormányzat, 
társulás, 
közalapítvány, 
egyházi jogi 
személy, 
gazdasági 
társaság, 
jogszabály 
alapján jogi 
személynek 

pályázati 
rendszeren kívül, 
kérelemre hozott 

egyedi döntés 
alapján 

támogatási 
szerződéssel, 

támogatói okirat 
alapján vagy 

megállapodással 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő 
kifizetéssel 

szerződés 
vagy okirat 

vagy 
megállapo-
dás szerint 

az Ávr. 84. § 
(2) bekezdés 

alapján, a 
költségvetési 
támogatás 
összegét 

meghaladó 
biztosítéki 

értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 

nélkül 

 

- igénybe vehető  
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turisztika, továbbá 
vállalkozási ismeretek és 
szakmai gyakorlatok 
területén. 

A költségvetési támogatás a 
támogatási igény 
benyújtásakor már 
megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre 
is nyújtható. 

minősülő egyéb 
szervezet, 
határon túli 
szervezet 

8. 277201    30/1/20/5 
Gyermek és 
ifjúsági 
szakmafejlesztési 
célok 

Az előirányzat hozzájárul az 
ifjúságpolitika hosszú távú 
társadalmi céljait 
meghatározó 
„Nemzeti Ifjúsági Stratégia 
2009-2024” című stratégiai 
program (a továbbiakban: 
NIS) végrehajtásához. Az 
intézkedések 
végrehajtásának módját, 
sorrendjét, felelőseit a NIS-
hez kapcsolódó, a Kormány 
által elfogadott mindenkori 
rövid távú cselekvési tervek 
határozzák meg. 

A költségvetési támogatás a 
támogatási igény 
benyújtásakor már 
megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre 
is nyújtható. 
 

civil szervezet, 
gazdasági 
társaság, 
központi 
költségvetési 
szerv, helyi 
önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzat, 
helyi 
önkormányzati 
költségvetési 
szerv, egyházi 
jogi személy, 
határon túli 
ifjúsági szervezet 

pályázati 
rendszeren kívül, 
kérelemre hozott 

egyedi döntés 
alapján, 

támogatási 
szerződéssel, 

támogatói okirat 
alapján vagy 

megállapodás- 
sal 

 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifizetéssel, 
előirányzat 

átcsoportosítással  

szerződés 
vagy okirat 

vagy 
megállapo-
dás szerint 

az Ávr. 84. § 
(2) bekezdés 

alapján, a 
költségvetési 
támogatás 
összegét 

meghaladó 
biztosítéki 

értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 

nélkül 

 

- igénybe vehető  

9. 343351    30/1/20/6 
Báthory István 
Magyar-Litván 
Együttműködési 
Alap 

A Magyarország Kormánya 
és a Litván Köztársaság 
Kormánya közötti, a Báthory 
István Magyar-Litván 
Együttműködési Alapról 
szóló megállapodás 
kihirdetéséről szóló 
227/2013. (VI. 24.) Korm. 
rendelet alapján a magyar 
és litván, 13-30 év közötti 
fiatalok közötti baráti 
együttműködés támogatása 
a fiatal nemzedékek közötti 
kapcsolatok kialakítását és 
baráti viszony építését célzó 
ifjúsági együttműködési 
programok, a magyar és 
litván fiatalok közötti 
kulturális együttműködést, a 
toleranciát és egymás jobb 
megismerését elősegítő 
információs programok, 
valamint a demokráciához, 
a demokratikus elvek 
alkalmazásához és az 
állampolgári neveléshez 
kapcsolódó programok és 

költségvetési 
szerv, helyi 
önkormányzat, 
civil szervezet, 
közalapítvány, 
gazdasági 
társaság, egyházi 
jogi személy, 
jogszabály 
alapján jogi 
személynek 
minősülő egyéb 
szervezet 

pályázat útján, 
vagy - pályázati 

rendszeren kívül - 
kérelemre hozott 

egyedi döntés 
alapján 

támogatási 
szerződéssel, 

támogatói okirat 
alapján vagy 

megállapodás- 
sal 

 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 

előirányzat 
átcsoportosítással 

szerződés 
vagy okirat 

vagy 
megállapo-
dás szerint 

az Ávr. 84. § 
(2) bekezdés 

alapján, a 
költségvetési 
támogatás 
összegét 

meghaladó 
biztosítéki 

értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 

nélkül 

 

- igénybe vehető  
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kezdeményezések jobb 
megismerését előmozdító 
ifjúsági és módszertani 
találkozók által. 

A költségvetési támogatás a 
támogatási igény 
benyújtásakor már 
megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre 
is nyújtható. 
 

10. 031831    30/1/20/7 
Gyermek és 
Ifjúsági 
Alapprogram 
támogatása 

A Gyermek és Ifjúsági 
Alapprogram támogatási 
céljait a Gyermek és Ifjúsági 
Alapról, a Nemzeti Gyermek 
és Ifjúsági Közalapítványról, 
valamint az ifjúsággal 
összefüggő egyes állami 
feladatok ellátásának 
szervezeti rendjéről szóló 
1995. évi LXIV. törvény 4. § 
(1) bekezdése határozza 
meg melyek a következők: 

a) a gyermekek testi, lelki, 
szellemi fejlődését segítő 
programokat, azon belül 
különösen: 

- a gyermekek 
egészséges szabadidő-
eltöltésével kapcsolatos 
tevékenységeket, 

- a gyermekek iskolán 
kívüli nevelésével 
összefüggő 
tevékenységeket, 

- a gyermekek testi és 
lelki egészségét 
veszélyeztető jelenségek 
elleni fellépéssel kapcsolatos 
kezdeményezéseket, 

b) a honismeretet, a 
helyismeretet elősegítő, a 
haza szeretetére nevelő 
programokat, 

c) a természeti és épített 
környezet megóvását, 
védelmét segítő 
programokat, 

d) az ifjúság közösségi 
kezdeményezéseit, saját 
szervezeteik és csoportjaik 
kezdeményezéseit és 
tevékenységét, 

e) az ifjúság érdekében 
tevékenykedő intézmények, 
nem-kormányzati 
szervezetek olyan 
programjait, amelyek 
építenek a részvételre, a 
demokratikus 

civil szervezet, 
helyi 
önkormányzati 
költségvetési 
szerv, 
nemzetiségi 
önkormányzat, 
társulás, 
közalapítvány, 
egyházi jogi 
személy, 
gazdasági 
társaság, 
jogszabály 
alapján jogi 
személynek 
minősülő egyéb 
szervezet, 
határon túli 
szervezet  

pályázat útján, 
vagy - pályázati 

rendszeren kívül - 
kérelemre hozott 

egyedi döntés 
alapján, 

támogatási 
szerződéssel, 

támogatói okirat 
alapján vagy 

megállapodással 

 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő 
kifizetéssel 

szerződés 
vagy okirat 

vagy 
megállapo-
dás szerint 

az Ávr. 84. § 
(2) bekezdés 

alapján, a 
költségvetési 

támogatás 
összegét 

meghaladó 
biztosítéki 

értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 

nélkül 

Emberi 
Erőforrás 

Támogatáske-
zelő 

-  
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döntéshozatalra, az 
együttműködésre, 

f) a demokráciára 
neveléssel, a demokratikus 
működés gyakorlásával és 
az állampolgári neveléssel 
kapcsolatos programokat és 
kezdeményezéseket, 

g) a fiatalok saját 
problémamegoldó 
képességének erősítését 
elősegítő programokat, 

h) az európai integrációs 
folyamatban való ifjúsági 
részvételt, valamint az 
európai kapcsolatok 
kiépítését segítő 
kezdeményezéseket, 

i) a kábítószer, az alkohol, 
a dohányzás és más 
egészségkárosító szerek 
fogyasztásának veszélyeivel 
kapcsolatos megelőző, 
figyelemfelhívó programokat, 

j) hátrányos helyzetben 
lévő gyermekek és fiatalok 
felzárkóztatását segítő 
programokat, 

k) az ifjúság társadalmi 
helyzetének változásait 
nyomon követni képes 
információs és elemző 
rendszer kiépítését és 
működtetését. 
 
Az előirányzat biztosítja a 
határon túli ifjúsági 
szervezetek működésének 
támogatását is. 

A költségvetési támogatás a 
támogatási igény 
benyújtásakor már 
megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre 
is nyújtható. 
 

11. 348762    30/1/20/8  
Új Nemzedék 
Központ Nonprofit 
Közhasznú Kft. 
támogatása 

Az előirányzat célja  az Új 
Nemzedék Központ 
Nonprofit Közhasznú Kft. 
jogutód cégei (az Erzsébet 
Ifjúsági Alap Nonprofit 
Közhasznú Kft. és a 
Nemzeti Tehetség Központ 
Nonprofit Kft.) 
működésének és az általuk 
uniós forrásból 
megvalósítandó projektek 
(„Tehetségek 
Magyarországa” - EFOP 
3.2.1-15-2016-00001, 

gazdasági 
társaság 

pályázati 
rendszeren kívül - 
kérelemre hozott 

egyedi döntés 
alapján, 

támogatási 
szerződéssel, 

támogatói okirat 
alapján  

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő 
kifizetéssel 

szerződés 
vagy okirat 

szerint 

az Ávr. 84. § 
(2) bekezdés 

alapján, a 
költségvetési 
támogatás 
összegét 

meghaladó 
biztosítéki 

értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 

nélkül  

 

-   
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„Komplex ifjúsági 
fejlesztések - új nemzedék 
újratöltve” - EFOP-1.2.3-
VEKOP- 
15-2015-00001) EU- s 
forrás terhére el nem 
számolható költségeinek 
biztosítása, az „Ifjúság.hu a 
sikeres nemzedékért - 
Átfogó ifjúsági 
szolgáltatásfejlesztés a 
közoktatásban tanuló diákok 
esélyegyenlőségének 
növelése érdekében” című 
pályázat (TÁMOP-3.3.12-
12-2013-0001 szerződés) 
keretében megvalósított 
feladatok vonatkozásában 
vállalt fenntartási 
kötelezettség teljesítése, 
valamint a Kormány 
Ifjúságpolitikai 
keretprogramjában, az Új 
Nemzedék Jövőjéért 
Program, a Kormány 
ifjúságpolitikai 
keretprogramjának 
elfogadásáról szóló 
1494/2011. (XII. 27.) Korm. 
határozattal   elfogadott Új 
Nemzedék Programban, 
továbbá a Nemzeti Ifjúsági 
Stratégiában foglalt 
feladatok végrehajtása, 
ifjúsági célú kampányok és 
rendezvények előkészítése 
és lebonyolítása; szakmai, 
módszertani anyagok 
előkészítése. 
A költségvetési támogatás a 
támogatási igény 
benyújtásakor már 
megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre 
is nyújtható. 
 

12. 368739    30/1/20/9 
Fiatalok első 
sikeres 
nyelvvizsgájának 
támogatása 

Az előirányzat a 35 év alatti 
fiatalok, valamint 2020. 
július elsejétől a kötelező 
egészségbiztosítás 
ellátásairól szóló törvény 
szerinti csecsemőgondozási 
díjban, gyermekgondozási 
díjban vagy a családok 
támogatásáról szóló törvény 
szerinti gyermekgondozást 
segítő ellátásban részesülők 
első sikeres „B2” vagy „C1” 
szintű nyelvvizsgájának, 
vagy az ezzel egyenértékű 

természetes 
személy, központi 
költségvetési 
szerv, gazdasági 
társaság 

közigazgatási 
hatósági határozat 
alapján, pályázati 
rendszeren kívül, 
kérelemre hozott 

egyedi döntés  
alapján, 

támogatási 
szerződéssel, 

támogatói okirat 
alapján vagy 

megállapodás- 
sal 

 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő 
kifizetéssel, 
előirányzat 

átcsoportosítással  

szerződés 
vagy okirat 

vagy 
megállapo-
dás szerint 

az Ávr. 84. § 
(2) bekezdés 

alapján, a 
költségvetési 
támogatás 
összegét 

meghaladó 
biztosítéki 

értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 

nélkül 

 

Magyar 
Államkincstár 

-  
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első emelt szintű idegen 
nyelvből tett érettségi 
vizsgájának támogatásához 
a minimálbér 25%-ának 
erejéig biztosít fedezetet. 
 

A költségvetési támogatás a 
támogatási igény 
benyújtásakor már 
megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre 
is nyújtható. 
 

13. 368784    30/1/20/10 
Fiatalok vezetői 
engedélyének 
megszerzésével 
összefüggő 
hozzájárulás 

Az előirányzat a 20 év alatti 
fiatalok, valamint 2020. 
július elsejétől a kötelező 
egészségbiztosítás 
ellátásairól szóló törvény 
szerinti csecsemőgondozási 
díjban, gyermekgondozási 
díjban vagy a családok 
támogatásáról szóló törvény 
szerinti gyermekgondozást 
segítő ellátásban részesülők 
vezetői engedélyének 
megszerzéséhez nyújt 
támogatást. Az előirányzat 
célja, hogy elősegítse a 
fiatalok számára a B 
kategóriás vezetői engedély 
megszerzését azzal, hogy a 
sikeres vizsgát követően, a 
jogosultság fennállása 
esetén biztosítsa az 
intézkedést megalapozó 
jogszabályban rögzített 
értékhatárig a vizsgázó 
felmerülő költségei 
visszatérítésének fedezetét, 
valamint a hatósági 
feladatok ellátásához 
szükséges forrást. 

A költségvetési támogatás a 
támogatási igény 
benyújtásakor már 
megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre 
is nyújtható. 
 

természetes 
személy, központi 
költségvetési 
szerv, gazdasági 
társaság 

közigazgatási 
hatósági határozat 
alapján, pályázati 
rendszeren kívül, 
kérelemre hozott 

egyedi döntés 
alapján, 

támogatási 
szerződéssel, 

támogatói okirat 
alapján vagy 

megállapodással 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő 
kifizetéssel, 
előirányzat 

átcsoportosítással  

szerződés 
vagy okirat 

vagy 
megállapo-
dás szerint 

az Ávr. 84. § 
(2) bekezdés 

alapján, a 
költségvetési 
támogatás 
összegét 

meghaladó 
biztosítéki 

értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 

nélkül 

 

Magyar 
Államkincstár 

-  

14. 348673    30/1/20/11 
Család- és 
ifjúságügyi 
fejlesztések, 
szolgáltatások és 
programok 
támogatása 

Az előirányzat a család- és 
ifjúságügyi rendezvények, 
rádiós műsorszám, 
sajtótermékek, tájékoztatási 
tevékenységek, programok, 
szolgáltatások, korszerű 
felszerelések, eszközök 
beszerzését finanszírozza. 

A költségvetési támogatás a 
támogatási igény 

civil szervezet, 
közalapítvány, 
költségvetési 

szerv, 
köztestület, 
egyházi jogi 

személy, 
gazdasági 
társaság, 

egyesülés, helyi 

pályázati 
rendszeren kívül, 
kérelemre hozott 

egyedi döntés 
alapján, 

támogatási 
szerződéssel, 

támogatói okirat 
alapján vagy 

megállapodással 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő 
kifizetéssel, 
előirányzat-

átcsoportosítással 

szerződés 
vagy okirat 

vagy 
megállapo-
dás szerint 

az Ávr. 84. § 
(2) bekezdés 

alapján, a 
költségvetési 
támogatás 
összegét 

meghaladó 
biztosítéki 

értékig vagy 
összeghatár 

- igénybe vehető  
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benyújtásakor már 
megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre 
is nyújtható. 

önkormányzat, 
nemzetiségi 

önkormányzat, 
egyéni vállalkozó, 

egyéni cég, 
egyéni 

vállalkozónak 
nem minősülő 
természetes 

személy, határon 
túli természetes 

személy, határon 
túli szervezet, 

jogszabály 
alapján jogi 
személynek 

minősülő egyéb 
szervezet, 
társulás 

 megjelölése 
nélkül 

 

15. 296513    30/1/20/12 
Családpolitikai 
Programok 

a. Forrás biztosítása a 
családügy, valamint a férfiak 
és nők egyenlősége 
területén megvalósuló, a 
családokat erősítő, a 
házasság és a család 
értékének bemutatását, a 
generációk közötti 
együttműködés ösztönzését 
támogató programokhoz, a 
nők helyzetének javítását, a 
család és munka 
összeegyeztetését szolgáló 
különféle cselekvési, 
modellkísérleti, a 
családbarát 
közgondolkodást erősítő 
szakmai programok és 
akciók végrehajtásához, 
valamint a családok 
érdekképviseletét ellátó 
szervezetek, határon túli 
családszervezetek 
koordinálásával foglalkozó 
civil szervezetek 
támogatásához. 
b. Az előirányzat fedezetet 
biztosít az Idősbarát 
Önkormányzat Díj és az 
idősügyi programok 
támogatására, az idősebb 
generációt célzó pályázatok 
nyerteseinek díjazására, 
nemzedékek közötti 
programok támogatására, 
idősügyi rendezvények 
lebonyolítására. 
c. Az előirányzat fedezetet 
biztosít a gyermekek 
napközbeni ellátását érintő 
szakmafejlesztési célok és 

a.: civil szervezet, 
közalapítvány, 
költségvetési 
szerv, 
köztestület, 
egyházi jogi 
személy, 
gazdasági 
társaság, 
egyesülés, helyi 
önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzat, 
egyéni vállalkozó, 
egyéni cég, 
egyéni 
vállalkozónak 
nem minősülő 
természetes 
személy, határon 
túli természetes 
személy, külföldi 
személy, határon 
túli szervezet, 
jogszabály 
alapján jogi 
személynek 
minősülő egyéb 
szervezet, 
társulás, külföldi 
szervezet 
b.: civil szervezet, 
helyi 
önkormányzat, 
egyéni 
vállalkozónak 
nem minősülő 
természetes 
személy, 
költségvetési 
szerv, 

a.-b.: pályázat 
útján, vagy  
- pályázati 

rendszeren kívül - 
kérelemre hozott 

egyedi döntés 
alapján,  

támogatási 
szerződéssel, 

támogatói okirat 
alapján vagy 

megállapodás- 
sal 

 
c.: pályázati 

rendszeren kívül, 
kérelemre hozott 

egyedi döntés 
alapján, 

támogatási 
szerződéssel, 

támogatói okirat 
alapján vagy 

megállapodás- 
sal 

 

a.-c.: előleg 
biztosítható 

a.-b.: egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifizetéssel 
előirányzat-

átcsoportosítással 
c.: egyösszegű 

kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifizetéssel 
előirányzat-

átcsoportosítással 
 

 

szerződés 
vagy okirat 

vagy 
megállapo-
dás szerint 

 

az Ávr. 84. § 
(2) bekezdés 

alapján, a 
költségvetési 
támogatás 
összegét 

meghaladó 
biztosítéki 

értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 

nélkül 

 

- igénybe vehető  
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módszertani feladatok 
ellátásához a kijelölt 
szervezeteknek, valamint a 
férfiak és nők egyenlősége 
területén megvalósuló 
programokra, a családokat 
erősítő, a nők helyzetének 
javítását biztosító 
akcióprogramokra, a család 
és munka 
összeegyeztethetőségének 
támogatására, valamint a 
bölcsődei ellátást nyújtó 
költségvetési szervek 
működésének 
támogatására. 

A költségvetési támogatás a 
támogatási igény 
benyújtásakor már 
megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre 
is nyújtható. 
 

közalapítvány, 
köztestület, 
külföldi szervezet, 
egyházi jogi 
személy, 
gazdasági 
társaság, 
egyesülés, 
határon túli 
szervezet, helyi 
önkormányzati 
költségvetési 
szerv, 
nemzetiségi 
önkormányzat, 
egyéni vállalkozó, 
egyéni cég, 
jogszabály 
alapján jogi 
személynek 
minősülő egyéb 
szervezet, 
szövetség, 
társulás 
c.: civil szervezet, 

költségvetési 
szerv 
 

16. 
 

296524    30/1/20/13 
Családpolitikai célú 
pályázatok 

Pályázati úton 
támogatásban részesíti 
azokat a családok 
érdekében tevékenykedő, 
valamint a férfiak és nők 
egyenlőségével foglalkozó 
szervezeteket és 
munkáltatókat, amelyek a 
családok jólétét növelő, a 
nők helyzetén javító 
gyakorlati szolgáltatásaikkal 
és programjaikkal 
hozzájárulnak a családbarát 
foglalkoztatás és  
közgondolkodás 
népszerűsítéséhez, 
valamint a családbarát 
társadalom 
megteremtéséhez és 
fenntartásához. Támogatja 
azokat a természetes 
személyeket, akik a 
családot népszerűsítő 
irodalmi művet vagy fotót 
küldenek a pályázat 
keretében. 
 

A költségvetési támogatás a 
támogatási igény 
benyújtásakor már 
megkezdett vagy 

civil szervezet, 
közalapítvány, 
központi 
költségvetési 
szerv, egyházi 
jogi személy, 
gazdasági 
társaság, 
egyesülés, helyi 
önkormányzat, 
helyi 
önkormányzati 
költségvetési 
szerv, társulás, 
egyéni vállalkozó, 
egyéni cég, 
egyéni 
vállalkozónak 
nem minősülő 
természetes 
személy 

pályázat útján, 
támogatási 

szerződéssel, 
támogatói okirat 

alapján vagy 
megállapodás- 

sal 

 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel, 
előirányzat 

átcsoportosítással 

szerződés 
vagy okirat 

vagy 
megállapo-
dás szerint 

az Ávr. 84. § 
(2) bekezdés 

alapján, a 
költségvetési 
támogatás 
összegét 

meghaladó 
biztosítéki 

értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 

nélkül 

 

- igénybe vehető 
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megvalósult tevékenységre 
is nyújtható. 
 

17. 379295    30/1/20/14 
Nagycsaládosok 
személygépkocsi - 
szerzési 
támogatása 

Az előirányzat biztosítja a 
három- vagy 
többgyermekes családok 
megfelelő 
befogadóképességű 
személygépkocsihoz 
jutásának elősegítése 
érdekében nyújtandó, 
vissza nem térítendő 
személygépkocsi-szerzési 
támogatáshoz szükséges 
forrást, továbbá a 
támogatással összefüggő 
hatósági feladatok 
ellátásához szükséges 
forrást. 

személygépkocsi-  
forgalmazási 
tevékenységet 
folytató 
gazdasági 
társaság, egyéni 
vállalkozó vagy 
egyéni cég, 
Magyar 
Államkincstár  

 

közigazgatási 
hatósági 
határozat alapján, 
pályázati 
rendszeren kívül, 
kérelemre hozott 
egyedi döntés 
alapján 
 

 

 egyösszegű 
kifizetéssel 

hatósági 
határozat 

szerint 

 

pénzügyi 
lízingszerző-
dés esetén 
zálogjog 

 

Magyar 
Államkincstár 

-  

18. 379673    30/1/20/15 
Hazai bölcsőde-, 
családi 
bölcsődefejlesztési 
program nem 
állami fenntartók 
részére 

Az előirányzat pályázat 
keretében fedezetet biztosít 
az egyházi, civil és más 
nem állami fenntartók 
számára, bölcsődei, mini 
bölcsődei, családi 
bölcsődei, munkahelyi 
bölcsődei férőhelyek 
létrehozására. 
 

A költségvetési támogatás a 
támogatási igény 
benyújtásakor már 
megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre 
is nyújtható. 
 

civil szervezet, 
közalapítvány, 
egyházi jogi 
személy, 
gazdasági 
társaság, 
egyesülés, 
nemzetiségi 
önkormányzat, 
nemzetiségi 
önkormányzati 
költségvetési 
szerv, társulás, 
egyéni vállalkozó, 
egyéni cég, 
jogszabály 
alapján jogi 
személynek 
minősülő egyéb 
szervezet 

pályázat útján, 
támogatási 

szerződéssel, 
támogatói okirat 

alapján vagy 
megállapodás- 

sal 

 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel 
előirányzat-

átcsoportosítással 

szerződés 
vagy okirat 

vagy 
megállapo-
dás szerint 

az Ávr. 84. § 
(2) bekezdés 

alapján, a 
költségvetési 
támogatás 
összegét 

meghaladó 
biztosítéki 

értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 

nélkül 

 

- igénybe vehető  

19. 243156    30/1/20/16 
GYES-en és 
GYED-en lévők 
hallgatói hitelének 
célzott támogatása 

Az előirányzat tartalmazza a 
GYES-en, GYED-en lévők 
hallgatói hitele esetében a 
törlesztési kötelezettség 
szünetelése időszakában 
nyújtott célzott és teljes 
kamattámogatás összegét. 
 

A költségvetési támogatás a 
támogatási igény 
benyújtásakor már 
megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre 
is nyújtható. 
 

egyéni 
vállalkozónak 
nem minősülő 
természetes 
személy, 
gazdasági 
társaság 

normatív módon a 
hallgatói 

hitelrendszerről 
szóló 1/2012.  
(I. 20.) Korm. 
rendelet 18. §  

(2) bekezdésében 
foglaltak alapján a 

Diákhitel 
szervezettel kötött 
megállapodásban 

foglalt 
részletszabályok 

szerint. 

előleg nem 
biztosítható 

részletekben 
történő kifizetéssel 

szerződés 
vagy okirat 

szerint 

az Ávr. 84. § 
(2) bekezdés 

alapján, a 
költségvetési 

támogatás 
összegét 

meghaladó 
biztosítéki 

értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 

nélkül 

- igénybe vehető  

20. 294613    30/1/20/17 
Család, 
esélyteremtési és 
önkéntes házak, 
továbbá egyéb 

a. A Család, Esélyteremtési 
és Önkéntes Házak Hálózat 
(a továbbiakban: CSEÖH) 
szakmai koordinálásával, a 
hálózat fejlesztésével 

civil szervezet, 
közalapítvány, 
központi 
költségvetési 
szerv, gazdasági 

pályázat útján, 
vagy - pályázati 

rendszeren kívül - 
kérelemre hozott 

egyedi döntés 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifizetéssel, 

szerződés 
vagy okirat 

vagy 
megállapo-
dás szerint 

az Ávr. 84. § 
(2) bekezdés 

alapján, a 
költségvetési 
támogatás 

- igénybe vehető  
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esélyteremtési 
programok 
támogatása 

kapcsolatos feladatok 
ellátása, a CSEÖH 
működtetése az ország 19 
megyéjében és a 
fővárosban. 
b. A kapcsolati erőszak 
áldozatait segítő krízisellátó 
rendszer hatékony 
működésével kapcsolatos 
koordinációs és fejlesztési 
feladatok ellátása. A 
kapcsolati erőszak 
visszaszorítását célzó 
egyéb feladatok ellátása. 
c. Esélyteremtési 
feladatokat ellátó 
szervezetek támogatása 
kiemelt tekintettel helyi 
esélyteremtési jó 
gyakorlatok elterjesztésére, 
modellprogramok 
megvalósításának 
támogatására. 
d. A Nemzeti Önkéntes 
Stratégiában foglalt 
célkitűzések végrehajtása 
megvalósulását szolgáló 
szakmai programok 
támogatása. 
 

A költségvetési támogatás a 
támogatási igény 
benyújtásakor már 
megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre 
is nyújtható. 
 

társaság, helyi 
önkormányzat, 
helyi 
önkormányzati 
költségvetési 
szerv, jogszabály 
alapján jogi 
személynek 
minősülő egyéb 
szervezet, 
egyházi jogi 
személy 

alapján, 
támogatási 

szerződéssel, 
támogatói okirat 

alapján vagy 
megállapodás- 

sal 

 

előirányzat 
átcsoportosítással  

összegét 
meghaladó 
biztosítéki 

értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 

nélkül 

 

21. 368251    30/1/20/18 
Az Országos 
Kríziskezelő és 
Információs 
Telefonközpont 
működésének 
támogatása 

Az Országos Kríziskezelő 
és Információs 
Telefonközpont 
működésének támogatása. 
 

A költségvetési támogatás a 
támogatási igény 
benyújtásakor már 
megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre 
is nyújtható. 
 

Családbarát 
Ország Nonprofit 
Kft.  

pályázati 
rendszeren kívül, 
kérelemre hozott 

egyedi döntés 
alapján, 

támogatási 
szerződéssel, 

támogatói okirat 
alapján  

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő 
kifizetéssel 

szerződés 
vagy okirat 

szerint 

az Ávr. 84. § 
(2) bekezdés 

alapján, a 
költségvetési 

támogatás 
összegét 

meghaladó 
biztosítéki 

értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 

nélkül 

- igénybe vehető  

22. 380617    30/1/20/19 
Camp Europe 
Felsőörs 
Közhasznú Kft. 
működésének 
támogatása 

Az előirányzat célja a Camp 
Europe Felsőörs Közhasznú 
Kft. jogutódja (Nemzeti 
Tehetség Központ Nonprofit 
Kft.) működésének 
támogatása. 
 

A költségvetési támogatás a 
támogatási igény 
benyújtásakor már 

Nemzeti 
Tehetség 
Központ 
Nonprofit Kft. 

pályázati 
rendszeren kívül, 
kérelemre hozott 

egyedi döntés 
alapján, 

támogatási 
szerződéssel, 

támogatói okirat 
alapján  

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifizetéssel 

szerződés 
vagy okirat 

szerint 

az Ávr. 84. § 
(2) bekezdés 

alapján, a 
költségvetési 
támogatás 
összegét 

meghaladó 
biztosítéki 

értékig vagy 
összeghatár 

 igénybe vehető  
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megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre 
is nyújtható. 
 

megjelölése 
nélkül 

 

23. 351740    30/1/20/20 
Esélyteremtési és 
önkéntes 
programok, 
feladatok 
támogatása 

a. Esélyegyenlőségi, 
esélyteremtési területeket 
érintő támogatást nyert 
Európai Uniós (REC) 
pályázatok 
megvalósításához a 
tagállami önrész biztosítása. 
b. Az emberkereskedelem 
áldozatai számára 
biztonságos elhelyezést és 
komplex szolgáltatásokat 
nyújtó Védett Szállások 
működtetése. 
c. Szemléletformálást célzó 
helyi és országos 
kampányok és programok 
megvalósítása, 
esélyegyenlőségi, 
esélyteremtési területen 
tevékenykedő helyi 
szervezetek 
együttműködésének 
fejlesztése.  
d. Az önkéntes 
tevékenységet 
népszerűsítő, az 
állampolgárokat önkéntes 
tevékenységre aktivizáló 
programok támogatása. 

A költségvetési támogatás a 
támogatási igény 
benyújtásakor már 
megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre 
is nyújtható. 
 

központi 
költségvetési 
szerv, civil 
szervezet, 
közalapítvány, 
gazdasági 
társaság, helyi 
önkormányzat, 
helyi 
önkormányzati 
költségvetési 
szerv, jogszabály 
alapján jogi 
személynek 
minősülő egyéb 
szervezet, 
egyházi jogi 
személy, határon 
túli szervezet 

pályázat útján, 
vagy - pályázati 

rendszeren kívül - 
kérelemre hozott 

egyedi döntés 
alapján,  

 támogatási 
szerződéssel, 

támogatói okirat 
alapján vagy 

megállapodás- 
sal 

 

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifizetéssel, 
előirányzat 

átcsoportosítással 

igen 
a visszafize-

tés 
határideje 
 a kötele-
zettség-
vállalási 

dokumen- 
tumban 

meghatáro- 
zottak 
szerint  
(az EU 

jóváírását 
követő  

60 napon 
belül) 

az Ávr. 84. § 
(2) bekezdés 

alapján, a 
költségvetési 
támogatás 
összegét 

meghaladó 
biztosítéki 

értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 

nélkül 

 

- igénybe vehető  

24. 368495    30/1/20/21 
Családbarát 
Ország Nonprofit 
Kft. működésének 
támogatása 

Az előirányzat biztosít 
forrást a Családbarát 
Ország Nonprofit Kft. 
működésének biztosítására, 
amely működés 
megalapozza a szervezet 
komplex családpolitikai, 
nőpolitikai, idősügyi és 
gyermekjóléti szakmai 
feladatainak tervezését és 
megvalósítását; 
családpolitikai célú 
kampányok és 
rendezvények előkészítését 
és lebonyolítását, valamint 
szakmai, módszertani 
anyagok előkészítését. 

A költségvetési támogatás a 
támogatási igény 

Családbarát 
Ország Nonprofit 
Kft. 

pályázati 
rendszeren kívül, 
kérelemre hozott 

egyedi döntés 
alapján, 

támogatási 
szerződéssel, 

támogatói okirat 
alapján  

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifizetéssel 

szerződés 
vagy okirat 

szerint 

az Ávr. 84. § 
(2) bekezdés 

alapján, a 
költségvetési 
támogatás 
összegét 

meghaladó 
biztosítéki 

értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 

nélkül 

 igénybe vehető  
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benyújtásakor már 
megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre 
is nyújtható. 

25. 376039    30/1/20/22 

Nagycsaládosok 
Országos 
Egyesülete 
működésének 
támogatása 

Az előirányzat forrást 
biztosít a Nagycsaládosok 
Országos Egyesülete 
működéséhez, mely 
működés megalapozza a 
szervezet közhasznú 
tevékenysége körében 
ellátandó alábbi feladatokat: 
az anyaság tiszteletére 
nevelés, a házasságért és a 
jövő generációért érzett 
felelősség erősítése, a 
nagycsaládok sajátos 
érdekeinek képviselete és 
szolgálata, a nagycsaládok 
egymást ismerő és segítő 
közösségekké szervezése. 

A költségvetési támogatás a 
támogatási igény 
benyújtásakor már 
megkezdett vagy 
megvalósult tevékenységre 
is nyújtható. 
 

Nagycsaládosok 
Országos 
Egyesülete 

pályázati 
rendszeren kívül, 
kérelemre hozott 

egyedi döntés 
alapján, 

támogatási 
szerződéssel, 

támogatói okirat 
alapján  

előleg 
biztosítható 

egyösszegű 
kifizetéssel, 
részletekben 

történő kifizetéssel 

szerződés 
vagy okirat 

szerint 

az Ávr. 84. § 
(2) bekezdés 

alapján, a 
költségvetési 
támogatás 
összegét 

meghaladó 
biztosítéki 

értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 

nélkül 

 

 igénybe vehető  
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Az emberi erőforrások minisztere 47/2020. (XII. 22.) EMMI rendelete
egyes, az egészségügyi alapellátást érintő miniszteri rendeletek módosításáról

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015.  évi CXXIII.  törvény 18.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés c) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.  § 
(1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel 
egyetértésben –,
a 3. alcím tekintetében a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény 16/A. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.  § (1)  bekezdés 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében az  egészségügyről szóló 1997.  évi CLIV.  törvény 247.  § (2)  bekezdés g)  pont gj)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.  § (1)  bekezdés 
3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.  § (1)  bekezdés 3.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 
módosítása

1. § (1) A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 
11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  önkormányzattal megkötött szerződés megkötését követően háziorvostan szakorvosi szakképesítés 
nélkül is elláthat területi ellátási kötelezettséggel háziorvosi feladatokat – a háziorvostan szakorvosi szakképesítés 
megszerzéséig, de legfeljebb a  háziorvosi tevékenység megkezdésétől számított 5 évig – az  a  szakorvos, aki 
a következő szakképesítések valamelyikével rendelkezik:
1. aneszteziológia és intenzív terápia,
2. belgyógyászat,
3. foglalkozásorvostan (üzemorvostan),
4. gasztroenterológia,
5. geriátria,
6. hematológia,
7. honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem orvostan,
8. infektológia,
9. kardiológia,
10. nefrológia,
11. oxyológia és sürgősségi orvostan,
12. reumatológia,
13. tüdőgyógyászat,
14. urológia,
15. sebészet,
16. orvosi laboratóriumi diagnosztika.”

 (2) Az R. 11. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4a) A (4) és (4c) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak a házi gyermekorvosi feladatok ellátására.”

 (3) Az R. 11. §-a a következő (4c) bekezdéssel egészül ki:
„(4c) Az önkormányzat által igazolt területi ellátási érdekből, az önkormányzattal megkötött feladatellátási szerződés 
megkötését követően háziorvostan szakorvosi szakképesítés nélkül is elláthat területi ellátási kötelezettséggel 
háziorvosi feladatokat – a  háziorvostan szakorvosi szakképesítés megszerzéséig, de legfeljebb a  háziorvosi 
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tevékenység megkezdésétől számított 5 évig az  a  szakorvos, aki a  következő szakképesítések valamelyikével 
rendelkezik:
1. arc-, állcsont- és szájsebészet,
2. bőrgyógyászat,
3. csecsemő- és gyermekgyógyászat,
4. érsebészet,
5. fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás,
6. fül-orr-gégegyógyászat,
7. gyermek- és ifjúságpszichiátria,
8. gyermeksebészet,
9. idegsebészet,
10. klinikai onkológia,
11. mellkassebészet,
12. neurológia,
13. ortopédia és traumatológia (ortopédia, traumatológia),
14. plasztikai és égés-sebészet,
15. pszichiátria,
16. repülőorvostan,
17. szemészet,
18. szívsebészet,
19. szülészet-nőgyógyászat.”

2. §  Az R.
a) 11. § (4b), (5) és (8a) bekezdésében a „(4) bekezdés” szövegrész helyébe a „(4c) bekezdés” szöveg,
b) 11. § (8) bekezdésében az „A (4) és (5) bekezdésben” szövegrész helyébe az „A (4), (4c) és (5) bekezdésben” 

szöveg, az  „A (2), a  (4), az  (5) és a  (8a)  bekezdés” szövegrész helyébe az  „A (2), a  (4), a  (4c), az  (5) és 
a (8a) bekezdés” szöveg,

c) 11.  § (9)  bekezdés g)  pontjában az „a (4), az  (5) és a  (8a)  bekezdésben” szövegrész helyébe az „a (4), a  (4c), 
az (5) és a (8a) bekezdésben” szöveg,

d) 11.  § (10)  bekezdésében az „a (4), az  (5) és a  (8a)  bekezdés” szövegrész helyébe az „a (4), a  (4c), az  (5) és 
a (8a) bekezdés” szöveg

lép.

2. A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek 
társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy 
a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosítása

3. §  A törzskönyvezett gyógyszerek és a  különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási 
támogatásba való befogadásának szempontjairól és a  befogadás vagy a  támogatás megváltoztatásáról szóló 
32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: Gyr.) 5. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  (1)  bekezdés szerinti módon és feltételek alapján rendelhet gyógyszert az  a  háziorvosi tevékenységet 
végző orvos is, aki a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 
11.  § (4)  és (4c)  bekezdése szerinti szakorvosi szakképesítéssel rendelkezik, ha szakképesítése megfelel a  2. és 
3.  mellékletben az  adott szakképesítésre vonatkozó rendelési feltételeknek, és a  tevékenységre a  NEAK-kal 
szerződést kötött.”

4. §  A Gyr. 5/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  2. és 3. számú mellékletben foglaltaktól eltérően a  panaszmentes, stabil állapotú betegek esetében 
a szakorvosi javaslat érvényességi ideje 24 hónap.”
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3. A várandósgondozásról szóló 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet módosítása

5. §  A várandósgondozásról szóló 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Vr.) 7. §-a a következő (4) bekezdéssel 
egészül ki:
„(4) A szülész-nőgyógyász az 1. melléklet 2. pontjában szereplő, a várandósgondozási könyv részét képező beutaló 
kitöltésével a várandóst az ott meghatározott vizsgálatokra beutalhatja.”

6. §  A Vr. 1.  melléklet 2.  pontjában a „háziorvos aláírása” szövegrész helyébe a „háziorvos/szülész-nőgyógyász aláírása” 
szöveg lép.

4. Az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletéről szóló 16/2019. (VII. 30.) EMMI rendelet módosítása

7. §  Az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletéről szóló 16/2019. (VII. 30.) EMMI rendelet 9.  § (2)  bekezdés 
c) pontjában az „a járási hivatalnál foglalkoztatott” szövegrész helyébe az „a városi kórháznál foglalkoztatott” szöveg 
lép.

5. Az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 26/2020. (VIII. 4.) EMMI rendelet módosítása

8. §  Hatályát veszti az  egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 26/2020. (VIII. 4.) EMMI rendelet 10.  § 
(7) bekezdése.

6. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.
 (2) A 7. § 2021. január 1-jén lép hatályba.

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

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 52/2020. (XII. 22.) ITM rendelete
a magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról szóló 84/2011. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74.  § (1)  bekezdés k)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116.  § 18.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról szóló 84/2011. (XII. 29.) NFM rendelet
a) 6. § (1) bekezdésében a „27,60 euró” szövegrész helyébe a „29,96 euró” szöveg,
b) 9. § (1) bekezdésében a „230,43 euró” szövegrész helyébe a „229,93 euró” szöveg,
c) 11. § (3) bekezdésében a „9,72%” szövegrész helyébe a „9,67%” szöveg
lép.

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

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

A köztársasági elnök 583/2020. (XII. 22.) KE határozata
államtitkári felmentésről és kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés j)  pontja, valamint a  kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvény 
202. § (2) bekezdése és 205. §-a alapján – a miniszterelnök javaslatára – dr. Ágostházy Szabolcs Imrét, az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium államtitkárát e megbízatása alól 2020. december 31-ei hatállyal felmentem, egyúttal 
2021. január 1-jei hatállyal a Miniszterelnökség államtitkárává kinevezem.

Budapest, 2020. december 18.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. december 18.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/04761-2/2020.

A Kormány 1968/2020. (XII. 22.) Korm. határozata
az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím 2020. évi előirányzatáról történő 
átcsoportosításról, valamint a Gyógyító-megelőző ellátás és a Gyógyszertámogatás jogcímcsoportok egyes 
előirányzatainak megemeléséről

A Kormány
 1. a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 11.  § 

(1)  bekezdés b)  pontjában biztosított jogkörében elrendeli a  Kvtv. 1.  melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap 
fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás 
jogcímcsoport, 21. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím előirányzatának terhére 4  723  400  000  forint 
egyszeri átcsoportosítását a  Kvtv. 1.  melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. Egészségbiztosítási 
ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 18. Összevont 
szakellátás jogcím előirányzatának javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal
 2. a Kvtv. 11. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási 

Alap fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző 
ellátás jogcímcsoport, 18. Összevont szakellátás jogcím előirányzatának 4 549 000 000 forinttal történő, valamint 
a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím 13 836 600 000 forinttal történő 
megemelését, a 2. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1968/2020. (XII. 22.) Korm. határozathoz

LXXII. Egészségbiztosítási Alap

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

csop. szám szám csop. név évre 
szám név áthúzódó

hatása
LXXII. Egészségbiztosítási Alap

2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
3 Természetbeni ellátások

1 Gyógyító-megelőző ellátás
263901 18 Összevont szakellátás

K5 Egyéb működési célú kiadások 4 723 400 000
LXXII. Egészségbiztosítási Alap

2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
3 Természetbeni ellátások

1 Gyógyító-megelőző ellátás
284889 21 Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék

K5 Egyéb működési célú kiadások -4 723 400 000

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

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

csop. szám szám csop. név évre 
szám név áthúzódó

hatása

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

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

csop. szám szám csop. név évre 
szám név áthúzódó

hatása

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

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos
egyéb: azonnal 4 723 400 000 4 723 400 000

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

K I A D Á S O K 

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2020.

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítás jogcíme
A módosítást elrendelő 

jogszabály/határozat számaKiemelt előirányzat 
neve

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat számaKiemelt előirányzat

neve

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítás jogcíme
A módosítást elrendelő 

jogszabály/határozat számaKiemelt előirányzat
neve

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár  1 példány

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítás jogcíme
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2. melléklet az 1968/2020. (XII. 22.) Korm. határozathoz

LXXII. Egészségbiztosítási Alap

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

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

hatása
LXXII.

2
3

1
263901 18 Összevont szakellátás

K5         4 549 000 000    
4

212548 1 Gyógyszertámogatás kiadásai
K5       13 836 600 000    

 forintban

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

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

hatása

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

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

hatása

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

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

Magyar Államkincstár teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 18 385 600 000                                                    18 385 600 000

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2020.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

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

1 példány

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Természetbeni ellátások
Gyógyító-megelőző ellátás

Egészségbiztosítási Alap

Egyéb működési célú kiadások

Egészségbiztosítási ellátások kiadásai

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

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

K I A D Á S O K 

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

Gyógyszertámogatás

Egyéb működési célú kiadások
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A Kormány 1969/2020. (XII. 22.) Korm. határozata
állami tulajdonú ingatlan vagyonkezelői jogában történő változásról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a Magyar Állam tulajdonát képező, a Külgazdasági és Külügyminisztérium vagyonkezelésében álló, 

Budapest belterület 15138 helyrajzi számú, természetben az  1025 Budapest, Cserje utca 21. (Józsefhegyi lépcső 12.)  
szám alatt található ingatlan a  benne foglalt ingóságokkal együtt, leltár felvétele mellett a  Miniszterelnökség 
vagyonkezelésébe kerüljön;

 2. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  külgazdasági és külügyminiszter, 
valamint a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján –  
gondoskodjon az 1. pontban foglalt feladat végrehajtása érdekében szükséges intézkedések megtételéről.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
 külgazdasági és külügyminiszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2021. február 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1970/2020. (XII. 22.) Korm. határozata
az EBR42 Önkormányzati Információs Rendszer fejlesztése érdekében szükséges  
előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. az  elektronikus ügyintézés és az  interoperabilitás kiterjesztésének biztosítása céljából egyetért az  EBR42 

Önkormányzati Információs Rendszer fejlesztésével (a továbbiakban: Fejlesztés);
 2. az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 

a  Fejlesztés megvalósítása érdekében 518 598 300 forint költségvetési forrás egyszeri átcsoportosítását rendeli  el 
a  Magyarország 2020.  évi központi költségvetéséről szóló 2019.  évi LXXI.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 
1.  melléklet IX.  Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A  helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő 
támogatása cím, 1.  A  helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása alcím terhére, 
a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok 
alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1970/2020. (XII. 22.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XIV. Belügyminisztérium

forintban

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

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

hatása
IX.  Helyi önkormányzatok támogatásai

2 A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
380073 1 A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások -518 598 300

XIV. Belügyminisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Ágazati célfeladatok
347762 56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 518 598 300

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

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

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

hatása

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

forintban

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

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

hatása
XIV. Belügyminisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Ágazati célfeladatok

347762 56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 518 598 300

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

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II.n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos
egyéb: azonnal 518 598 300 518 598 300

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár  1 példány

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2020.

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma
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A Kormány 1971/2020. (XII. 22.) Korm. határozata
a Miniszterelnökség és az Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetek közötti  
előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. egyetért az  üldözött keresztény és más vallási kisebbségekhez tartozó családok szülőföldjük térségében történő 

megsegítésével, mely célkitűzés részét képezi a  vallási üldözöttként élő emberek hazatérését segítő programok 
hatékonyságának és működőképességének biztosítása;

 2. az „Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogram finanszírozásának biztosítása 
érdekében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
elrendeli a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 
1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím,  
28. Üldözött keresztények segítésének feladatai jogcímcsoport, 1. Ösztöndíjprogram támogatása jogcím terhére
a) 293 186 524 forint egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium 

fejezet, 14. Egyetemek, főiskolák cím javára,
b) 25 094 000 forint egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium 

fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 67. Felsőoktatási feladatok alcím, 1. Nem állami felsőoktatási 
intézmények támogatása jogcímcsoport javára,

c) 22 222 900 forint egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium 
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 66. Kutatási és fejlesztési feladatok alcím, 10. Vagyonkezelő 
alapítvány által fenntartott intézmény feladatainak támogatása jogcímcsoport javára,

az 1. melléklet szerint.
Felelős: pénzügyminiszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1971/2020. (XII. 22.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium 

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

csop. szám szám Kiemelt előirányzat évre áthúzódó
szám neve  hatása

XI. Miniszterelnökség
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
28

367217 1
K5 Egyéb működési célú kiadások -340 503 424

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium 
227942 14

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 293 186 524
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

66 Kutatási és fejlesztési feladatok
379884 10 Vagyonkezelő alapítvány által fenntartott intézmény feladatainak támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 22 222 900 
67 Felsőoktatási feladatok

333795 1
K5 25 094 000 

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

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

hatása

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

28
367217 1 -340 503 424

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium 
227942 14 293 186 524

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
66 Kutatási és fejlesztési feladatok

379884 10 Vagyonkezelő alapítvány által fenntartott intézmény feladatainak támogatása 22 222 900 
67 Felsőoktatási feladatok

333795 1 25 094 000 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos
egyéb: azonnal 340 503 424 340 503 424

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év:  2020

Államháztartási 
egyedi 

azonosító
Fejezet

név
Cím
név

Alcím
név

Jog-
cím

csop.
név

Jog-
cím
név

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

K I A D Á S O K 

Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása 

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

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

Egyéb működési célú kiadások

Ösztöndíjprogram támogatása

Egyetemek, főiskolák 

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

Magyar Államkincstár  1 példány

Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása 

Üldözött keresztények segítésének feladatai

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

Államháztartási 
egyedi 

azonosító
A módosítást elrendelő 

jogszabály/határozat száma

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Üldözött keresztények segítésének feladatai
Ösztöndíjprogram támogatása

Egyetemek, főiskolák 
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A Kormány 1972/2020. (XII. 22.) Korm. határozata
a XV. Pénzügyminisztérium fejezet és a XI. Miniszterelnökség fejezet, valamint a XII. Agrárminisztérium 
fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó 
eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 16. és 18.  §-ai alapján a  Magyarország 2020. évi központi 
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 
8. Magyar Államkincstár cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet
a) XI. Miniszterelnökség fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím javára 

61 839 500 forint,
b) XII. Agrárminisztérium fejezet, 2. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal cím javára 4 806 240 forint,
c) XII. Agrárminisztérium fejezet, 14. Nemzeti park igazgatóságok cím javára 250 000 forint,
d) XII. Agrárminisztérium fejezet, 17. Nemzeti Földügyi Központ cím javára 65 000 000 forint,
e) XII. Agrárminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Agrár célelőirányzatok alcím, 

20. Hegyközségek Nemzeti Tanácsa jogcímcsoport javára 6 750 000 forint
többletforrás egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
agrárminiszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1972/2020. (XII. 22.) Korm. határozathoz

 
XI. Miniszterelnökség
XII. Agrárminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium

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

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

hatása

XI. Miniszterelnökség
015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

K3 Dologi kiadások 61 839 500
XII. Agrárminisztérium

004273 2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
K5 Egyéb működési célú kiadások 4 806 240

271134 14
K5 Egyéb működési célú kiadások 250 000

294313 17
K1 Személyi juttatások 56 277 056
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 722 944

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Agrár célelőirányzatok

206972 20 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
K5 Egyéb működési célú kiadások 6 750 000

XV. Pénzügyminisztérium
237287 8 Magyar Államkincstár

K5 Egyéb működési célú kiadások -138 645 740

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

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

hatása

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

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

hatása

XI. Miniszterelnökség
015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 61 839 500

XII. Agrárminisztérium
004273 2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 4 806 240
271134 14 250 000
294313 17 65 000 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Agrár célelőirányzatok

206972 20 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 6 750 000
XV. Pénzügyminisztérium

237287 8 Magyar Államkincstár -138 645 740

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

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

Magyar Államkincstár időarányos
teljesítésarányos   
egyéb: azonnal 138 645 740  138 645 740

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

1 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2020.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Nemzeti Földügyi Központ

Nemzeti park igazgatóságok

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

Nemzeti Földügyi Központ
Nemzeti park igazgatóságok

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
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A Kormány 1973/2020. (XII. 22.) Korm. határozata
a kiemelt társadalmi igényeken alapuló közútfejlesztések előkészítéséhez kapcsolódó intézkedésekről

A Kormány egyetért a  kiemelt társadalmi igényeken alapuló közútfejlesztések (a  továbbiakban: TIK) szükségességével, erre 
tekintettel
 1. támogatja a TIK projektjeinek előkészítését (beleértve a szükséges tervek elkészítését, az engedélyek megszerzését, 

a területszerzést és a terület-előkészítést);
 2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a TIK projektjeinek előkészítéséről;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: folyamatos

 3. felhívja a  pénzügyminisztert és az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon 
a TIK projektjeinek előkészítéséhez szükséges források folyamatos biztosításáról;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: folyamatos
 4. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az elérhető európai uniós források függvényében 

gondoskodjon a TIK keretén belül központi költségvetési forrásból előkészített és megvalósítani tervezett projektek 
átemeléséről az adott projektek finanszírozását lehetővé tevő európai uniós finanszírozási programba;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: folyamatos

 5. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a  Gazdaságvédelmi programok 
előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, 
valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 
1861/2020. (XI. 28.) Korm. határozattal biztosított 26 473 230 000 forint TIK projektjeinek előkészítésére történő 
felhasználásáról;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: folyamatos

 6. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az  egyes TIK projektek előkészítését követően 
folytassa le az  építésre irányuló feltételes közbeszerzési eljárást, majd ezt követően – a  pontos kivitelezési árak 
ismeretében – készítsen előterjesztést a  Kormány számára az  egyes projektek kivitelezésének jóváhagyásáról és 
az építéshez szükséges források biztosításáról.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1974/2020. (XII. 22.) Korm. határozata
a kiemelt társadalmi igényeken alapuló közútfejlesztések finanszírozásáról

A Kormány
 1. a kiemelt társadalmi igényeken alapuló közútfejlesztések (a továbbiakban: TIK) projektjeinek előkészítése és 

kivitelezése (a továbbiakban együtt: megvalósítása) érdekében
a) felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy kössön támogatási szerződést 

a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen működő Részvénytársasággal;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2020. december 31.

b) felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  program előrehaladásáról a  Kormányt 
tájékoztassa, és a program felülvizsgálatáról készítsen előterjesztést;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: tárgyévet követő év március 31-ig (első alkalommal 2022. március 31-ig)

 2. felhívja a pénzügyminisztert – az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – a TIK projektjeinek 
megvalósítása érdekében gondoskodjon
a) a 2022. évre 149 415 770 550 forint,
b) a 2023. évre 121 929 834 450 forint,
c) a 2024. évre 116 518 230 000 forint,
d) a 2025. évre 5 702 850 000 forint,
e) a 2026. évre 500 250 000 forint
forrás rendelkezésre állásáról az  adott évi központi költségvetés kiemelt társadalmi igényeken alapuló 
közútfejlesztéseket finanszírozó előirányzatán;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a 2022–2026. években az adott évi központi költségvetés tervezése során
 3. az éven túli kötelezettségvállalás érdekében

a) az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 36.  § (4c)  bekezdés a)  pontjában 
biztosított jogkörében eljárva a  központi költségvetés XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaságvédelmet szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű 
előirányzatok alcím, 1. Közlekedési fejlesztések jogcímcsoport, 4. Kiemelt társadalmi igényeken alapuló 
közútfejlesztések jogcímkiadási előirányzata terhére vállalható kötelezettségek felső korlátját
aa) a 2021. évre 91 750 000 000 forintban,
ab) a 2022. évre 149 341 100 000 forintban,
ac) a 2023. évre 121 868 900 000 forintban,
ad) a 2024. évre 116 460 000 000 forintban,
ae) a 2025. évre 5 700 000 000 forintban,
af ) a 2026. évre 500 000 000 forintban

 állapítja meg,
b) az Áht. 36.  § (4b)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja, hogy az  innovációért és 

technológiáért felelős miniszter az  e  határozatban foglaltak végrehajtása érdekében, a  2020–2026. évek 
vonatkozásában összesen 512 080 000 000 forint összegben kötelezettséget vállaljon;

 4. visszavonja a  kiemelt társadalmi igényeken alapuló egyes közútfejlesztések megvalósításához kapcsolódó 
intézkedésekről szóló 1745/2020. (XI. 11.) Korm. határozat 6., 7. és 8. pontját.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1975/2020. (XII. 22.) Korm. határozata
a Magyar Falu Programhoz kapcsolódó nemzetiségi intézmények fejlesztése érdekében szükséges 
előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. a Magyar Falu Program céljaival összhangban egyetért

a) a Hercegszántó, belterület 369 helyrajzi szám alatt nyilvántartott Hercegszántói Horvát Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Kollégium, valamint

b) a Felsőszentmárton, belterület 157 helyrajzi szám alatt nyilvántartott Josip Gujaš Džuretin Horvát Kulturális és 
Sport Központ

Országos Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) általi felújításával;
 2.  az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 

az  1.  pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében 502 722 316 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el 
a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 41. Magyar Falu 
Program jogcímcsoport, 2. Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása jogcím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet 
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 31. Nemzetiségi célú 
költségvetési támogatások jogcímcsoport, 4. Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati 
önrészre jogcím javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: azonnal

 3.  egyetért azzal, hogy a  miniszterelnök általános helyettese az  1.  pontban meghatározott támogatási célra, 
a 2. pont szerint átcsoportosított forrás terhére, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, vissza nem térítendő 
egyedi támogatást nyújtson az  Önkormányzat részére támogatási előlegként, a  támogatás felhasználásának és 
elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;

 4. egyetért azzal, hogy a miniszterelnök általános helyettese a 3. pont szerinti költségvetési támogatást a  támogatói 
okirat kiadását követően folyósítsa az Önkormányzat számára.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1975/2020. (XII. 22.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

31 Nemzetiségi célú költségvetési támogatások 
349406 4 Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre

K3 Dologi kiadások 251 236
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 502 471 080

41 Magyar Falu Program
378517 2 Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -502 722 316
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

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

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

hatása

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

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

31 Nemzetiségi célú költségvetési támogatások
349406 4 Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre 502 722 316

41 Magyar Falu Program
378517 2 Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása -502 722 316

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

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos
egyéb: azonnal 502 722 316 502 722 316

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár  1 példány

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2020.

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma
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A Kormány 1976/2020. (XII. 22.) Korm. határozata
a Magyar Falu Program – óvodai sport alprogram keretében megvalósuló egyes beruházások 
megvalósításához szükséges fedezet biztosításáról

A Kormány a Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásához 
szükséges feladatokról szóló 1646/2019. (XI. 19.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtása érdekében
 1. egyetért a  Magyar Falu Program óvodai sport alprogram keretében az  Irány a  pálya program folytatásával, 

és az  annak keretében 21 településen előkészített óvodai sportpálya-beruházás programszerű kormányzati 
magasépítési beruházásként történő megvalósításával;

 2. az 1. pont szerinti beruházások megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek 
felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1.  pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére 
a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét 592 158 065 forintban határozza meg;

 3. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 
– figyelemmel a  6.  pontban meghatározott vizsgálat eredményére – gondoskodjon a  2.  pont szerinti összeg 
rendelkezésre állásáról a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény  
(a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 3. Gazdaságvédelmi Alap – Kiemelt 
Kormányzati Magasépítési Beruházások címen belül;

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

 4. az 1.  pont szerinti beruházások rendeltetésszerű használatához szükséges sporteszköz-csomagok beszerzése 
érdekében az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (4c)  bekezdés a)  pontjában biztosított 
jogkörében eljárva a  központi költségvetés 1.  melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások 
fejezet, 4. A  Beruházási Ügynökség tevékenységéhez kapcsolódó egyéb kiadások cím terhére vállalható 
kötelezettségvállalás felső korlátját a 2021. év vonatkozásában 62 493 906 forint összegben állapítja meg;

 5. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 
– figyelemmel a  6.  pontban meghatározott vizsgálat eredményére – gondoskodjon a  4.  pont szerinti összeg 
rendelkezésre állásáról a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 3. Gazdaságvédelmi Alap – Kiemelt 
Kormányzati Magasépítési Beruházások cím, 4. A  Beruházási Ügynökség tevékenységéhez kapcsolódó egyéb 
kiadások alcímen;

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

 6. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  pénzügyminiszter és a  Modern Települések Fejlesztéséért 
felelős kormánybiztos bevonásával vizsgálja meg a 2. és a 4. pontban meghatározott összegnek a Kvtv. 1. melléklet 
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaságvédelmet szolgáló 
miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 1. Magyar Falu Program jogcímcsoport terhére történő 
biztosításának lehetőségét.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 pénzügyminiszter
 Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos
Határidő: a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során, legkésőbb 2021. január 31-ig

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1977/2020. (XII. 22.) Korm. határozata
a Magyar Falu Programhoz kapcsolódó közösségi ház tetőszerkezetének felújítása érdekében szükséges 
előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány a Magyar Falu Program céljaival összhangban
 1. egyetért a Gesztely 225/3 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, Gesztely Könyvtári Információs és Közösségi Szolgáltató 

Hely, jövőbeli közösségi ház tetőszerkezetének Gesztely Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 
általi felújításával;

 2. 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 fejezetének az  50. Közösségi ház 
tetőszerkezetének felújítása Gesztely Községben címmel történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

 3. az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az  1.  pontban meghatározott cél megvalósítása 
érdekében 24 944 175 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 
30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 41. Magyar Falu Program jogcímcsoport,  
2. Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása jogcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezet, 50. Közösségi ház tetőszerkezetének felújítása Gesztely Községben cím javára, az 1. melléklet 
szerint;

Felelős: pénzügyminiszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

 4. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter az  1.  pontban meghatározott támogatási célra, a  3.  pont szerint 
átcsoportosított forrás terhére, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, vissza nem térítendő egyedi 
támogatást nyújtson az  Önkormányzat részére támogatási előlegként, a  támogatás felhasználásának és 
elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;

 5. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  4.  pont szerinti költségvetési támogatást a  támogatói okirat kiadását 
követően folyósítsa az Önkormányzat számára.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1977/2020. (XII. 22.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XI. Miniszterelnökség

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

41 Magyar Falu Program
378517 2 Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -24 944 175
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

390951 50 Közösségi ház tetőszerkezetének felújítása Gesztely Községben 
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 24 944 175

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

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

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

hatása

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

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

41 Magyar Falu Program
378517 2 Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása -24 944 175

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

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos
egyéb: azonnal 24 944 175 24 944 175

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2020.

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár  1 példány

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma
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A Kormány 1978/2020. (XII. 22.) Korm. határozata
egyes tanuszoda építésekről szóló kormányhatározatok módosításáról

 1. A Hevesi tanuszoda építéséről szóló 1772/2019. (XII. 23.) Korm. határozat 2. pontjában a „889 911 635” szövegrész 
helyébe a „893 171 166” szöveg lép.

 2. A cigándi tanuszoda építéséről szóló 1080/2020. (III. 5.) Korm. határozat 1.  pont b)  alpontjában 
a „814 097 724” szövegrész helyébe a „836 933 684” szöveg lép.

 3. A gazdagréti tanuszoda építéséről szóló 1081/2020. (III. 5.) Korm. határozat 2. pontjában az „1 130 042 328” szövegrész 
helyébe az „1 131 408 442” szöveg lép.

 4. A pannonhalmi tanuszoda építéséről szóló 1082/2020. (III. 5.) Korm. határozat 2.  pontjában 
az „1 105 949 160” szövegrész helyébe az „1 108 839 274” szöveg lép.

 5. A rétsági tanuszoda építéséről szóló 1341/2020. (VI. 23.) Korm. határozat 2. pontjában az „1 079 230 364” szövegrész 
helyébe az „1 091 999 239” szöveg lép.

 6. Az encsi tanuszoda építéséről szóló 1405/2020. (VII. 15.) Korm. határozat 2. pontjában a „935 178 578” szövegrész 
helyébe a „942 952 380” szöveg lép.

 7. A tiszakécskei tanuszoda építéséről szóló 1408/2020. (VII. 15.) Korm. határozat 2. pontjában az „1 206 254 620” szövegrész 
helyébe az „1 210 486 486” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1979/2020. (XII. 22.) Korm. határozata
a pásztói tanuszoda építéséről

A Kormány a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló tanterem, tornaterem 
és tanuszoda beruházások előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozatban foglaltak 
végrehajtása érdekében
 1. egyetért a  pásztói tanuszoda építésének (a továbbiakban: Beruházás) programszerű kormányzati magasépítési 

beruházásként történő megvalósításával az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Pásztó belterület 2362/2 helyrajzi 
számú ingatlanon, azzal, hogy a  Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek a  Nemzeti Sportközpontok 
vagyonkezelésébe kerüljenek;

 2. a Beruházás megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 
1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség 
által vállalható kötelezettség összegét 1 042 807 012 forintban határozza meg;

 3. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 
gondoskodjon a  2.  pont szerinti összeg 2021. évi részének finanszírozása érdekében 516 010 504 forint 
rendelkezésre állásáról a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet 
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 3. Gazdaságvédelmi Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások 
címen belül;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

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

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

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a 2022. évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1980/2020. (XII. 22.) Korm. határozata
a Kerekegyháza város közigazgatási területén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

A Kormány a  termőföld védelméről szóló 2007.  évi CXXIX.  törvény 11.  § (2) és (3)  bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel beruházási célterületté nyilvánítja a  Kerekegyháza város közigazgatási területén fekvő, az  ingatlan-
nyilvántartás szerint Kerekegyháza külterület 0126/182, valamint Kerekegyháza belterület 2402, 2403, 2404, 
2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410 és 2411 helyrajzi számú földrészleteket, valamint az  ezen földrészletekből 
a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított földrészleteket.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1981/2020. (XII. 22.) Korm. határozata
a Sátoraljaújhely város közigazgatási területén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról 
szóló 1289/2020. (VI. 4.) Korm. határozat módosításáról

A Sátoraljaújhely város közigazgatási területén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról szóló 
1289/2020. (VI. 4.) Korm. határozatban a  „10985/4, 10985/5 helyrajzi számú ingatlanokat” szövegrész helyébe 
a „10985/4, 10985/5, 10977, 10978 helyrajzi számú ingatlanokat” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1982/2020. (XII. 22.) Korm. határozata
a fejlesztéspolitikai intézményrendszer informatikai és telekommunikációs tevékenységeinek 
finanszírozásáról szóló 1595/2019. (X. 16.) Korm. határozat módosításáról

A fejlesztéspolitikai intézményrendszer informatikai és telekommunikációs tevékenységeinek finanszírozásáról szóló 
1595/2019. (X. 16.) Korm. határozat
a) 2. pont b) alpontjában az „1 125 100 000” szövegrész helyébe az „1 425 100 000” szöveg,
b) 2. pont c) alpontjában az „1 885 464 930” szövegrész helyébe az „1 585 464 930” szöveg,
c) 3. pont b) alpontjában az „1 125 100 000” szövegrész helyébe az „1 425 100 000” szöveg,
d) 3. pont c) alpontjában az „1 885 464 930” szövegrész helyébe az „1 585 464 930” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1983/2020. (XII. 22.) Korm. határozata
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 7. számú módosításáról

A Kormány
 1.  jóváhagyja a  Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program módosítására irányuló – a  Gazdaságfejlesztési 

és Innovációs Operatív Program Monitoring Bizottsága által jóváhagyott – javaslatot (a továbbiakban: javaslat) 
a részére benyújtott tervezet szerint;

 2.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a  javaslatnak az  Európai Bizottsághoz történő benyújtásáról 
és az  elfogadáshoz szükséges kapcsolódó egyeztetési folyamat lebonyolításáról az  Európai Bizottság javaslattal 
kapcsolatos hivatalos álláspontja alapján indokolt átdolgozások elvégzésére is kiterjedően.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1984/2020. (XII. 22.) Korm. határozata
az IKOP-2.1.0-15-2017-00040 azonosító számú „Közlekedésbiztonság javítási program a MÁV hálózatán  
II/A. ütem – Közlekedésbiztonságot növelő fejlesztések” című projekt támogatásának növeléséről, 
az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány
a) a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés c) és f )  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva
aa) egyetért az  IKOP-2.1.0-15-2017-00040 azonosító számú, „Közlekedésbiztonság javítási program 

a  MÁV hálózatán II/A. ütem – Közlekedésbiztonságot növelő fejlesztések” című projekt 
(a továbbiakban: projekt) támogatásának 1. melléklet szerinti növelésével,

ab) egyetért a projekt aa) alpont szerinti többlettámogatásának az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív 
Program 2.1 beruházási prioritás többlet-kötelezettségvállalásának terhére történő finanszírozásával;

b) felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy intézkedjen a  projekt támogatási 
szerződésének 1. melléklet szerinti módosítása érdekében;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:  a többletforrás rendelkezésre állását követően azonnal

c) felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy amennyiben a 899 179 073 forint összegű 
többletkötelezettség-vállalás nem szükséges az  Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program teljes 
forrásfelhasználásához, abban az  esetben gondoskodjon a  2021–2027 közötti európai uniós programozási 
időszak forrásai terhére történő haladéktalan átcsoportosításról és az európai uniós források terhére történő 
elszámolásról, amint erre a vonatkozó európai uniós szabályozás lehetőséget biztosít.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2023. december 31.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat
a) 1. pont f ) alpont fa) pont faa) alpontjában a „123,82%-áig” szövegrész helyébe a „124,00%-áig” szöveg,
b) 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat C:2 mezőjében a „619,939” szövegrész helyébe a „620,839” szöveg,
c) 2. mellékletében foglalt táblázat D:53 mezőjében a „3,30 (támogatási intenzitás: 100%)” szövegrész helyébe 

a „4,20 (támogatási intenzitás: 100%)” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1984/2020. (XII. 22.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

1.

Projekt azonosító 

száma
Projekt meg-nevezése

Támogatást 

igénylő neve

Projekt eredeti támogatási intenzitása és forrásszerkezete Változás Projekt támogatási intenzitása és forrásszerkezete a módosítás után

Projekt 

összköltsége

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.

Projekt 

támogatási 

intenzitása

Projekt Integrált 

Közlekedés-

fejlesztési 

Operatív Program 

(a továbbiakban: 

IKOP) keretében 

finanszírozandó 

támogatásának 

összege

(forint)

Projekt részére az IKOP-előirányzat hazai 

társfinanszírozáson felüli felhasználásával 

biztosítandó forrás

Projekt 

támogatási 

intenzitása

Projekt IKOP 

keretében 

finanszírozandó 

támogatásának 

összege

(forint)

Projekt részére az IKOP-előirányzat hazai 

társfinanszírozáson felüli felhasználásával 

biztosítandó forrás

Projekt 

támogatási 

intenzitása

Projekt IKOP 

keretében 

finanszírozandó 

támogatás 

összege

(forint)

Projekt részére az IKOP-előirányzat hazai társfinanszírozáson  

felüli felhasználásával biztosítandó forrás

3.

Megtérülő 

projektköltségre 

jutó központi 

költségvetési 

forrás összege 

(forint)

Projekt le nem 

vonható,  

az EU felé 

el nem 

számolható 

ÁFA (forint)

Az EU felé 

el nem 

számolható 

költségek 

(forint)

Megtérülő 

projektköltségre 

jutó központi 

költségvetési 

forrás összege 

(forint)

Projekt le nem 

vonható,  

az EU felé 

el nem 

számolható 

ÁFA (forint)

Az EU felé 

el nem 

számolható 

költségek 

(forint)

Megtérülő 

projektköltségre 

jutó központi 

költségvetési forrás 

összege (forint)

Projekt le nem 

vonható, az 

EU felé el nem 

számolható ÁFA 

(forint)

Az EU felé 

el nem 

számolható 

költségek 

(forint)

4.
IKOP-2.1.0-15-

2017-00040

Közlekedésbiztonság 

javítási program  

a MÁV hálózatán II/A. ütem 

– Közlekedésbiztonságot 

növelő fejlesztések

NIF Nemzeti 

Infrastruktúra 

Fejlesztő Zrt.

100% 3 300 000 000 0 873 029 586 0 100% 899 179 073 0 242 778 349 0 100% 4 199 179 073 0 1 115 807 935 0 5 314 987 008

Szintbeli közúti-vasúti 

átjárók közlekedés-

biztonsági fejlesztése.
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A Kormány 1985/2020. (XII. 22.) Korm. határozata
egyes turisztikai célú kormányzati döntések visszavonásáról

A Kormány visszavonja
 1. a V4 Future Sports Festival 2020 megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 

1014/2020. (I. 31.) Korm. határozatot;
 2. a Bocuse d’Or Europe 2022 rendezvény magyarországi megrendezésének előkészítéséhez szükséges kormányzati 

támogatásról szóló 1034/2020. (II. 13.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1986/2020. (XII. 22.) Korm. határozata
a felsőoktatási PPP konstrukcióban megvalósult projektek kiváltásáról és a felsőoktatás intézmények hosszú 
távú, stabil működésének biztosításáról

A Kormány
 1. a felsőoktatási PPP szerződések kiváltásának érdekében a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 

2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 5.  § (9)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja 
a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 67.  Felsőoktatási feladatok alcím, 5. Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok jogcímcsoport kiadási 
előirányzatának legfeljebb 26 941 000 000 forint összeggel történő túllépését;

 2. egyetért a felsőoktatás intézmények hosszú távú, stabil működésének biztosításával, ennek érdekében
a) felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – 

biztosítson 10 072 430 000 forint támogatást a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 
2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: 2021. Kvtv.) 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium 
fejezet, 14. Egyetemek, főiskolák cím javára;
Felelős: pénzügyminiszter 

innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:  2021. január 15.

b) felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával  – 
biztosítson 398 700 000 forint támogatást a  2021. Kvtv. 1.  melléklet XVII. Innovációs és Technológiai 
Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 67. Felsőoktatási feladatok alcím, 1. Nem állami 
felsőoktatási intézmények támogatása jogcímcsoport javára.
Felelős: pénzügyminiszter 

innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:  2021. január 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 113/2020. (XII. 22.) ME határozata
helyettes államtitkárok kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 234. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, 
a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 19.  § (6)  bekezdésében, valamint a  Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel az  alábbi miniszterelnöki 
határozatokat – 2021. január 1-jei hatállyal – akként módosítom, hogy

a helyettes államtitkárok kinevezéséről szóló 57/2014. (VI. 25.) ME határozatban

Dányi Gábor Zoltán,

a helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről szóló  
104/2020. (XI. 13.) ME határozatban

Leveleki Zsolt,

továbbá a helyettes államtitkárok kinevezéséről szóló 70/2018. (VI. 18.) ME határozatban

Vartus Gergely

tekintetében az „Innovációs és Technológiai Minisztérium” megnevezés helyett a „Miniszterelnökség” megnevezést 
kell érteni.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős kiadó: Németh Balázs ügyvezető.
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