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III. Kormányrendeletek

A Kormány 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelete
a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint egyes kormányrendeleteknek a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 4. § (3) bekezdés és a 7. § (4) bekezdés f ) pont tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés p) pontjában, 
valamint a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162.  § (1)  bekezdés w)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság jogállása és szervezete

1. §  A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (a  továbbiakban: Főigazgatóság) a  társadalmi felzárkózásért felelős 
miniszter (a  továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó központi hivatalként működő központi költségvetési 
szerv.

2. §  A Főigazgatóság központi szervre és területi egységekre (a  továbbiakban: igazgatóságok) tagozódik. A  központi 
szerv és az igazgatóságok illetékességi területét az 1. melléklet állapítja meg.

3. § (1) A  Főigazgatóságot a  főigazgató vezeti. A  főigazgatót feladatai ellátásában általános főigazgató-helyettes és 
gazdasági főigazgató-helyettes segíti. A  főigazgatót és a  főigazgató-helyetteseket határozatlan időre a  miniszter 
nevezi ki és menti fel, valamint gyakorolja a főigazgató felett az egyéb munkáltatói jogokat.

 (2) Az  1.  mellékletben meghatározott igazgatóságokat igazgatók vezetik. Az  igazgatókat a  főigazgató nevezi ki és 
menti fel, valamint gyakorolja a főigazgató-helyettesek és az igazgatók felett az egyéb munkáltatói jogokat.

2. A Főigazgatóság feladatai

4. § (1) A Főigazgatóság az Alaptörvény XV. cikk (4) bekezdésében, valamint az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltak érvényre juttatása céljából a Magyar Nemzeti Társadalmi 
Felzárkózási Stratégiával összhangban ellátja a  társadalmi felzárkózás képzési, szervezési, területi módszertani és 
kutatási feladatait. Ennek keretében
a) az esélyteremtés fejlesztése érdekében

aa) támogatja a  települési önkormányzatokat a  helyi esélyegyenlőségi programjuk tervezésében, 
felülvizsgálatában és megvalósításában, működteti a helyi esélyegyenlőségi programok információs 
rendszerét, és nyilvántartja az esélyegyenlőségi programokat,

ab) működteti az országos esélyegyenlőségi mentorhálózatot,
ac) szakmai támogatást nyújt a  kedvezményezett járások és települések részére a  fejlesztésre 

meghirdetett társadalomfejlesztési, modernizációs és egyéb – hazai és európai uniós 
finanszírozású – programok, projektek előkészítéséhez és menedzseléséhez;

b) a  gyermekek és az  ifjúság esélyegyenlőségének, felzárkózásának, szociális hátránykompenzációjának 
elősegítése körében támogatja
ba) a  hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek koragyermekkori nevelését, az 

ezt célzó, köznevelésen kívüli, családi háttérkörnyezettel együttműködő, szabadidős, szocializációs, 
hátránykompenzáló programokat, szolgáltatásokat,



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 130. szám 5345

bb) a  hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok felzárkózását és 
társadalmi integrációját, továbbá részt vesz a köznevelési ágazaton kívüli, a korai iskolaelhagyás és 
lemorzsolódás társadalmi felzárkózási ágazat oldaláról történő kezelésében;

c) a hátrányos helyzetű felnőttek felzárkózásának elősegítése érdekében
ca) elősegíti a hátrányos helyzetű felnőttek képzését, foglalkoztatási lehetőségeik bővítését,
cb) ellátja a  hátrányos helyzetű felnőttek képzettségének, kompetenciáinak fejlesztésével, 

szolgáltatásokhoz való hozzáférésük javításával, és e  személyek mentorálásával kapcsolatos 
feladatokat,

cc) a képzésben részt vevőknek megélhetési támogatást nyújthat;
d) társadalmi felzárkózási célú hazai és európai uniós finanszírozású programokat valósít meg;
e) képzési, kutatási és módszertani tevékenysége keretében

ea) jogszabályban meghatározott esetben és szakkérdésben módszertani szakértőként jár el 
a gyermekek esélynövelő szolgáltatásait nyújtó szolgáltatók nyilvántartásával kapcsolatos hatósági 
ügyekben,

eb) kiemelten figyelemmel kíséri és szakmai módszertani támogatást nyújt a  gyermekek esélynövelő 
szolgáltatásaihoz, továbbá kidolgozza a  gyermekek esélynövelő szolgáltatásaihoz kapcsolódó 
szakmai módszertani dokumentumokat, ajánlásokat, valamint ellátja a  gyermekek esélynövelő 
szolgáltatásai tekintetében a pályáztatási eljáráshoz kapcsolódó szakmai ellenőrzési és monitoring 
feladatokat,

ec) társadalmi felzárkózási programokhoz szükséges tananyagokat fejleszt, hatásvizsgálati 
tanulmányokat készít, kiadványokat szerkeszt,

ed) társadalmi szemléletformáláshoz szükséges módszereket dolgoz ki,
ee) társadalomfejlesztési kutatási tevékenységet végez, összegyűjti a  társadalmi felzárkózással 

kapcsolatos jó gyakorlatokat, nyilvántartja és közzéteszi azokat,
ef ) gondoskodik a  társadalmi felzárkózás területén felmerülő – és egyéb módon meg nem valósuló – 

képzésről, továbbképzésről;
f ) a  területi felzárkózás elősegítése érdekében a  Kormány által kijelölt településeken célzott felzárkóztató 

programokat hajt végre, illetve szakmailag támogatja a területi felzárkózást segítő programok végrehajtását;
g) határon túli magyarlakta területeken felzárkózási modellprogramok átvételét segíti.

 (2) A  Főigazgatóság ellátja a  Biztos Kezdet Gyerekházak és a  Tanoda program pályáztatásával és finanszírozásával 
kapcsolatos feladatokat. A  Főigazgatóság e  feladatai ellátása tekintetében a  Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság (a  továbbiakban: SZGYF) elektronikus pályázatkezelő rendszeréhez hozzáférési jogosultsággal 
rendelkezik.

 (3) A  Kormány a  Főigazgatóság központi szervét jelöli ki a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 38/A.  § (4)–(8)  bekezdése szerinti „Biztos Kezdet Gyerekház Dokumentációs Rendszer” 
elnevezésű nyilvántartási rendszer vezetésére.

 (4) A  Főigazgatóság ellátja a „Felzárkózó települések” hosszú távú programjával, illetve a  munkaerőpiaci hátrányok 
csökkentése, a  helyi foglalkoztatás bővítése, a  vidék lakosságmegtartó képességének növelése céljából szükséges 
gazdaságélénkítő programokkal kapcsolatos feladatokat.

 (5) A  Főigazgatóság a  költségvetési fejezetet irányító szervvel kötött lebonyolítói megállapodások alapján ellátja 
a társadalmi felzárkózást elősegítő költségvetési támogatások lebonyolításával kapcsolatos feladatokat.

 (6) A Főigazgatóság közreműködik a roma nemzetiséghez kapcsolódó feladatok ellátásában.

3. A Főigazgatóság jogutódlási feladatai

5. § (1) A  Főigazgatóság az  SZGYF-ből az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 11.  § 
(3a)  bekezdése szerinti kiválás útján jön létre. A  Főigazgatóság a  4.  § (1)–(3)  bekezdésében meghatározott,  
2019. július 31-ig az SZGYF által ellátott feladatok, az azokhoz kötődő magánjogi jogok és kötelezettségek, valamint 
a  feladatok ellátásához szükséges foglalkoztatotti állomány és eszközök vonatkozásában 2019. augusztus 1-től 
az SZGYF jogutódja.

 (2) Az  Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől (a  továbbiakban: EMET) a  társadalmi felzárkózással kapcsolatos 
költségvetési támogatások felhasználásának lebonyolításával foglalkozó szervezeti egységek és azok feladatai 
(a  feladatok ellátásához kötődő magánjogi jogokkal és kötelezettségekkel, valamint a  feladatok ellátásához 
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szükséges eszközökkel) az  Áht. 11.  § (3b)  bekezdés a)  pontja szerinti beolvadásos kiválással 2020. január 1-től 
a Főigazgatósághoz kerülnek.

 (3) Az  (1)  bekezdésben meghatározott feladatokhoz kapcsolódó, a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes 
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 
41.  § (4)  bekezdése szerinti, valamint a  2007–2013 programozási időszakban az  Európai Regionális Fejlesztési 
Alapból, az  Európai Szociális Alapból és a  Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről 
szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 3.  § (3)  bekezdés b)  pontja szerinti, európai uniós forrásból finanszírozott, 
kormányhatározatban meghatározott, fenntartás vagy megvalósítás alatt álló, 2019. július 31-ig az SZGYF által kezelt 
kiemelt projektek tekintetében az SZGYF mint kedvezményezett jogutódja 2019. augusztus 1-től a Főigazgatóság.

 (4) A (3) bekezdés szerinti, megvalósítás alatt álló kiemelt projekteket a 2. melléklet határozza meg.
 (5) Az  Emberi Erőforrások Minisztériuma és az  EMET között, a  társadalmi felzárkózással kapcsolatos költségvetési 

támogatások felhasználásának lebonyolítása vonatkozásában létrejött, 2019. december 31. napjáig szóló 
lebonyolító szervi megállapodások esetében, az  EMET jogai és kötelezettségei tekintetében 2020. január 1-től 
a Főigazgatóság az EMET jogutódja.

4. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló  
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R1.) 1. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  kezelő szervi feladatokat a  Biztos Kezdet Gyerekház és tanoda esetén a  Társadalmi Esélyteremtési 
Főigazgatóság (a továbbiakban: TEF), egyéb szolgáltatás esetén az SZGYF látja el.”

 (2) Az R1. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésére vonatkozó szerződéseket Biztos Kezdet Gyerekház és tanoda 
esetén a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter, egyéb szolgáltatás esetén a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős 
miniszter és a kezelő szerv főigazgatója tárgyév január 5-éig kötik meg.”

 (3) Az R1. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23.  § Az  alacsonyküszöbű ellátás, az  utcai szociális munka, a  krízisközpontok, a  titkos menedékházak, a  Biztos 
Kezdet Gyerekház és a tanodák 2020. évi finanszírozására általános pályázatot nem kell kiírni, a 2019. december 31-én 
hatályos finanszírozási szerződések hatálya 2020. december 31-ig meghosszabbodik. E  szolgáltatások támogatása 
tekintetében a finanszírozási időszak 2020. december 31-ig tart.”

 (4) Az R1. a következő 28. és 29. §-sal egészül ki:
„28. § (1) 2019. augusztus 1-jétől a Biztos Kezdet Gyerekházra és tanodára megkötött finanszírozási szerződésekben 
az SZGYF helyébe a TEF lép be, a szerződésekből származó – korábban az SZGYF-et megillető, illetve terhelő – jogok 
és kötelezettségek a TEF-et illetik, illetve terhelik.
(2) A  Biztos Kezdet Gyerekház és a  tanoda támogatására szolgáló fejezeti kezelésű előirányzat kezeléséről szóló 
szerződést a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter és a TEF főigazgatója 2019. augusztus 31-ig köti meg.
29.  § E  rendeletnek a  Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint egyes kormányrendeleteknek 
a  Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos módosításáról szóló  
180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr.) megállapított 23.  §-a és 28.  §-a alapján a  felek 
a Biztos Kezdet Gyerekház és a tanoda esetében a finanszírozási szerződéseket a Módr. hatálybalépésétől számított  
60 napon belül módosítják.”

 (5)  Az R1.
a) 1. § (2) bekezdés a) pontjában a „továbbiakban: Főigazgatóság” szövegrész helyébe a „továbbiakban: SZGYF” 

szöveg,
b) 5. § (1), (6) és (8) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében, 6. § (3) bekezdés b) pontjában, 6. § (5) bekezdésében, 

7. § (1) bekezdésében, 7. § (2) bekezdés d) pontjában, 7. § (5) és (7) bekezdésében, 8. § (5) bekezdésében, 
9.  § (1) és (5)  bekezdésében, 9/A.  § (1) és (2)  bekezdésében, 10.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében, 
10.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, 10.  § (2)  bekezdés m)  pontjában, 10.  § (2a) és (2b)  bekezdésében, 
11.  § (2)  bekezdésében, 13.  § (2)  bekezdésében, 15.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében, 15.  § 
(1) bekezdés i) pontjában, 15. § (2) bekezdésében, 16. § (2), (3), (5) bekezdésében, 16. § (8) bekezdés nyitó 
szövegrészében, 16. § (8) bekezdés d) pontjában, 16. § (9) bekezdésében, 17. § (1) és (2) bekezdésében, 19. § 
(7)  bekezdésében, 20.  § (1)  bekezdésében, 21.  § (2), (4) és (5)  bekezdésében, 27.  §-ában a „Főigazgatóság” 
szövegrész helyébe a „kezelő szerv” szöveg,
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c) 6. § (6) bekezdésében a „Főigazgatóság főigazgatója” szövegrész helyébe a „kezelő szerv” szöveg,
d) 15. § (1) bekezdés h) pontjában, 17. § (3) bekezdésében, 18. § (3) bekezdésében és 20. § (3) bekezdésében 

a „Főigazgatóság” szövegrészek helyébe a „kezelő szerv” szöveg,
e) 10.  § (3)  bekezdésében és 18.  § (2)  bekezdésében a  „Főigazgatóságnak” szövegrész helyébe a  „kezelő 

szervnek” szöveg,
f ) 11. § (3) bekezdésében, 15. § (3) bekezdésében és 16. § (10) bekezdésében a „Főigazgatóságot” szövegrész 

helyébe a „kezelő szervet” szöveg,
g) 12. § (1) bekezdésében, 12. § (2) bekezdés a) pontjában, 12. § (3) bekezdés b) pontjában, 12. § (3) bekezdés 

záró szövegrészében, 25. §-ában az „a Főigazgatóság” szövegrész helyébe az „az SZGYF” szöveg,
h) 17. § (1) bekezdésében a „Főigazgatósághoz” szövegrészek helyébe a „kezelő szervhez” szöveg,
i) 25. §-ában az „a Főigazgatóságot” szövegrész helyébe az „az SZGYF-et” szöveg
lép.

 (6) Hatályát veszti az R1. 26. § (2) bekezdése.

5. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 5. § 
(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  Főigazgatóság ellátja a  támogató szolgáltatás és a  közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 
kormányrendeletben számára meghatározott feladatokat.”

 (2) Az R2. a következő 8. §-sal egészül ki:
„8.  § (1) A  2019. július 31-én hatályos 5.  § (1)  bekezdés j) és k)  pontja, valamint 5.  § (10)  bekezdése szerinti 
drogpolitikai közfeladatok, az azokhoz kötődő magánjogi jogok és kötelezettségek, valamint a feladatok ellátásához 
szükséges foglalkoztatotti állomány és eszközök tekintetében – a  (2)  bekezdésben meghatározott kivételekkel  – 
2019. augusztus 1-jétől a  Főigazgatóság jogutódja beolvadásos kiválással a  Nemzeti Népegészségügyi Központ 
(a  továbbiakban: NNK). A  jogutódlással kapcsolatos részletes rendelkezéseket a  Főigazgatóság és az  NNK közötti, 
2019. július 31-ig megkötendő átadás-átvételi megállapodás rögzíti.
(2) A  2019. július 31-én a  Főigazgatóság feladatkörébe tartozó kábítószerügyi pályázatok lebonyolításával 
kapcsolatos feladatok, az  azokhoz kötődő magánjogi jogok és kötelezettségek, valamint a  feladatok ellátásához 
szükséges foglalkoztatotti állomány és eszközök tekintetében 2019. augusztus 1-jétől a  Főigazgatóság jogutódja 
beolvadásos kiválással az  Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a  továbbiakban: EMET). Az  EMET-hez kerülő 
közfeladatok ellátására foglalkoztatott kormánytisztviselők foglalkoztatási jogviszonya – a  kormányzati igazgatási 
szerv érintett szervezete, illetve tevékenysége esetében bekövetkező változás miatti jogviszonyváltásra tekintettel – 
a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 114.  § (1)  bekezdése alapján 2019. augusztus 1-jén 
közalkalmazotti jogiszonnyá alakul át. A  jogutódlással kapcsolatos részletes rendelkezéseket a  Főigazgatóság és 
az EMET közötti, 2019. július 31-ig megkötendő átadás-átvételi megállapodás rögzíti.”

 (3) Az R2. 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (4) Hatályát veszti az R2.

a) 5. § (1) bekezdés j) pontjában a „társadalmi felzárkózási és drogpolitikai” szövegrész,
b) 5. § (1) bekezdés k) és l) pontja,
c) 5. § (4) bekezdése,
d) 5. § (4a) bekezdése,
e) 5. § (10) bekezdése,
f ) 5/B. §-a.

6. A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi 
feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló  
385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

8. §  A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a  járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai 
ellátásáról, továbbá az  egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet  
4. alcíme a következő 6/F. §-sal egészül ki:
„6/F. § Az NNK drogpolitikai feladatai körében
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a) adatgyűjtéssel, elemzések végzésével elősegíti a drogpolitikai stratégiai döntések megalapozását, közreműködik 
irányelvek és standardok kifejlesztésében a Nemzeti Drogellenes Stratégia végrehajtásához,
b) közreműködik a Nemzeti Drogellenes Stratégia végrehajtásában, biztosítja a megvalósítás szakmai támogatását,
c) koordinálja a  megelőző-felvilágosító szolgáltatások rendszerének működését, ennek keretében kapcsolatot tart 
az elterelésben érintett szolgáltatókkal,
d) ellátja a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumokkal kapcsolatos feladatok koordinációját,
e) igazolja, hogy a  szenvedélybetegek közösségi alapellátását, alacsonyküszöbű ellátását, nappali ellátását 
vagy számukra megelőző-felvilágosító szolgáltatást végző szociális szolgáltatók, intézmények, fenntartók 
szenvedélybetegség megelőzése érdekében végzett célzott prevenciós programjai megfelelnek-e a  Nemzeti 
Drogellenes Stratégiában foglalt céloknak, és összhangban állnak-e a célzott prevenciós célú hazai pályázatokkal.”

7. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

9. §  A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 1.  melléklete a  4.  melléklet 
szerint módosul.

8. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az  1–3.  §, a  4.  § (1)–(4) és (6)  bekezdése, a  6.  §, a  7.  § (1) és (4)  bekezdése, a  8. §, a 9. § és az 1. és 4. melléklet  

2019. augusztus 1-jén lép hatályba.
 (3) Az 5. § (2) és (5) bekezdése 2019. december 31-én lép hatályba.
 (4) A 4. § (5) bekezdése 2020. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelethez

I. Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság 

A B

Székhely

C

Illetékességi terület

1. Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság Budapest Budapest és Pest megye

II. A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság igazgatóságai

A

Igazgatóság megnevezése

B

Igazgatóság 

székhelye

C

Igazgatóság

illetékességi területe

1. Észak-Magyarországi Társadalmi 
Esélyteremtési Igazgatóság

Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves 
megye, Nógrád megye

2. Észak-Alföldi Társadalmi Esélyteremtési 
Igazgatóság

Debrecen Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 
Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok 
megye

3. Dél-Alföldi Társadalmi Esélyteremtési 
Igazgatóság

Kecskemét Békés megye, Csongrád megye, 
Bács-Kiskun megye

4. Dél-Dunántúli Társadalmi Esélyteremtési 
Igazgatóság

Pécs Baranya megye, Tolna megye, Somogy 
megye

5. Észak és Nyugat Dunántúli Társadalmi 
Esélyteremtési Igazgatóság

Székesfehérvár Zala megye, Vas megye, Veszprém megye, 
Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-
Esztergom megye, Fejér megye 

2. melléklet a 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott, megvalósítás alatt álló kiemelt projektek, amelyek esetében a Szociális 
és Gyermekvédelmi Főigazgatóság mint kedvezményezett jogutódja 2019. augusztus 1-től  a Társadalmi 
Esélyteremtési Főigazgatóság:

A

Projekt azonosító száma

B

Projekt megnevezése

C

Átvevő

1. EFOP-1.1.2-16-2016-00001 Nő az esély – képzés és 
foglalkoztatás

Társadalmi Esélyteremtési 
Főigazgatóság

2. VEKOP-7.1.1-16 Nő az esély Társadalmi Esélyteremtési 
Főigazgatóság

3. EFOP-1.3.2-16-2016-00001 Felzárkózási mentorhálózat 
fejlesztése

Társadalmi Esélyteremtési 
Főigazgatóság

4. EFOP-1.4.1-15-2016-00001 Integrált gyermekprogramok 
szakmai támogatása

Társadalmi Esélyteremtési 
Főigazgatóság

5. EFOP-1.6.1-VEKOP-16- 
2016-00001

Felzárkózási 
együttműködések 
támogatása

Társadalmi Esélyteremtési 
Főigazgatóság

6. EFOP-3.7.1-17-2017-00001 Aktívan a tudásért Társadalmi Esélyteremtési 
Főigazgatóság



5350 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 130. szám 

3. melléklet a 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelethez

Az R2. 1. melléklete a következő 7. ponttal egészül ki:
„7. Emberi Erőforrások Minisztériuma Nagykanizsai Javítóintézete
8800 Nagykanizsa, Kemping út 6.”

4. melléklet a 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelethez

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet E) pontjában foglalt 
táblázat a következő 11. sorral egészül ki:

(A  B

 1  A központi államigazgatási szerv neve  A miniszter hatásköre)

11 Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság irányítás

A Kormány 181/2019. (VII. 26.) Korm. rendelete
a belügyi tárgyú kormányrendeletek adatvédelmi szempontú módosításáról

A Kormány
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) és c) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 
XLII. törvény 340. § 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi  
CXXVIII. törvény 80. § m) pont md) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 
146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 46. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A nyilvántartás területi és helyi szervének adatvédelmi tisztviselője részére a 45. § a) pontja szerinti, a területi és 
helyi szervek által vezetett adatszolgáltatási nyilvántartásokból szolgáltatható adat.”

 (2) Az R1.
a) 25.  § (2)  bekezdés a)  pontjában a „19.  §-a (1)  bekezdésének b)–d)  pontjaiban” szövegrész helyébe a „19.  § 

(1) bekezdés b) és c) pontjában” szöveg,
b) 46.  § (3)  bekezdésében az  „adatvédelmi felelősnek” szövegrész helyébe az  „adatvédelmi tisztviselőnek” 

szöveg,
c) 46/A.  §-ában az  „A polgár kérelmére saját adatairól” szövegrész helyébe az  „A polgár részére személyes 

adataihoz való hozzáférési joga gyakorlása céljából – kérelmére –” szöveg
lép.
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2. A rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint 
feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes 
szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A  rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai 
ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról 
szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R2.) 7.  § (2)  bekezdés a)  pont aa)  alpontjában, 7.  § 
(2)  bekezdés b)  pont ba)  alpontjában, 7.  § (2)  bekezdés c)  pont cd)  alpontjában, 7.  § (2)  bekezdés d)  pont 
dc) alpontjában a „kérdőívet” szövegrész helyébe az „adatlapot” szöveg lép.

 (2) Hatályát veszti az R2.
a) 7. § (2) bekezdés c) pont cc) alpontja és
b) 7. § (2) bekezdés d) pont db) alpontja.

3. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  
2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

3. §  Hatályát veszti a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 62. § (4) bekezdésében az „Az adatkezelésre 
egyebekben a  személyes adatok védelméről és a  közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény az  irányadó.” 
szövegrész.

4. A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés 
szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A személyazonosító igazolvány kiadása és az  egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 
414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet
a) 4. § g) pontjában a „45. §-ban meghatározott tájékoztatási kötelezettségét” szövegrész helyébe a „44. § szerint 

előterjesztett kérelmet” szöveg,
b) 44.  §-ában a „nyilvántartott adatairól szóló tájékoztatásra” szövegrész helyébe a „személyes adataihoz való 

hozzáférési joga gyakorlására” szöveg,
c) 45.  §-ában az „aki a  tájékoztatási kötelezettségét teljesíti” szövegrész helyébe az „amely a  hozzáférési jog 

gyakorlását biztosítja” szöveg
lép.

5. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 182/2019. (VII. 26.) Korm. rendelete
a kormányzati informatikai beszerzésekkel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (1)  bekezdés 15a.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 4. alcím tekintetében a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31.  § (1)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az 5. alcím tekintetében a  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198.  § (1)  bekezdés 20.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 6. § (1)–(20)  bekezdése, (22) és (23)  bekezdése, a  7.  § és a  8.  § a), c) és d)  pontja tekintetében a  közbeszerzésekről szóló  
2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 7a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6.  § (21)  bekezdése, a  8.  § b) és e)–g)  pontja tekintetében a  Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról szóló 2018. évi  
CII. törvény 3. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 7. 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 központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és 
hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A  központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a  központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 
168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1) 1. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Nem kell alkalmazni e  rendelet előírásait a  Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a  kormányzati 
kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet  
10.  § (1)  bekezdése szerinti, valamint a  Nemzeti Kommunikációs Hivatal működésével összefüggésben álló 
beszerzési eljárásokra.
(2b) Nem kell alkalmazni e  rendelet előírásait a  Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a  Digitális 
Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a  kormányzati informatikai beszerzések 
központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: DKÜ rendelet) 
13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beszerzések tekintetében.”

 (2) Az R1 2. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Nincs helye az e rendelet szerinti beszerzésnek a DKÜ rendelet 13. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések 
esetében
a) a DKÜ rendelet 9. §-a szerinti esetben a DKÜ rendelet 9. § (4) bekezdése szerinti „megfelelő” minősítés, illetve
b) a DKÜ rendelet 10.  §-a és 11.  §-a szerinti esetben a  DKÜ rendelet 12.  § (4)  bekezdés a) vagy b)  pontja szerinti 
jóváhagyás
hiányában.”

2. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2) 99.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(1) Ha a  közbeszerzési eljárásban utólagos ellenőrzés szükséges, azt az  irányító hatóság folytatja le az  utólagos 
ellenőrzés lefolytatásához szükséges valamennyi dokumentum kézhezvételét követő tizenöt munkanapon 
belül. Utólagos ellenőrzésre akkor kerül sor, ha a  támogatást igénylő vagy a  kedvezményezett megszegte  
a 98. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kötelezettségét, és a közbeszerzési eljárás utóellenőrzését nem határidőben 
kezdeményezte, vagy az utólagos ellenőrzés lefolytatását jogszabály lehetővé teszi. Ha a támogatást igénylő vagy 
a  kedvezményezett megszegte a  98.  § (1) és (2)  bekezdésében foglalt kötelezettségét, és a  közbeszerzési eljárás 
utóellenőrzését nem határidőben kezdeményezte, az  irányító hatóság kezdeményezheti a  kedvezményezett ellen 
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szabálytalansági eljárás lefolytatását azzal, hogy az esetleges korrekcióra elsődlegesen a projektmenedzsment vagy 
a közbeszerzés sorok terhére kerül sor.”

 (2) Az R2 100. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  szerződésmódosítással összefüggésben utólagos ellenőrzés szükséges, azt az  irányító hatóság folytatja 
le az  utólagos ellenőrzés lefolytatásához szükséges valamennyi dokumentum kézhezvételét követő tizenöt 
munkanapon belül. Utólagos ellenőrzésre akkor kerül sor, ha a  támogatást igénylő vagy a  kedvezményezett 
megszegte az  (1) bekezdésben foglalt kötelezettségét, és a szerződésmódosítás utóellenőrzését nem határidőben 
kezdeményezte, vagy az utólagos ellenőrzés lefolytatását jogszabály lehetővé teszi. Ha a támogatást igénylő vagy 
a kedvezményezett megszegte az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségét, és a szerződésmódosítás utóellenőrzését 
nem határidőben kezdeményezte, az  irányító hatóság kezdeményezheti a kedvezményezett ellen szabálytalansági 
eljárás lefolytatását azzal, hogy az esetleges korrekcióra elsődlegesen a projektmenedzsment vagy a közbeszerzés 
sorok terhére kerül sor.”

 (3) Az R2 101/A. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a  Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság és a  kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről 
szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: DKÜ rendelet) 13.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti 
beszerzések esetében az  e-közigazgatásért felelős miniszter (1)  bekezdés szerinti jóváhagyásával egyenértékű 
az  e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter jóváhagyása is, ha arra  
a DKÜ rendelet 5. § (9) bekezdése szerinti miniszteri rendelet lehetőséget biztosít.
(1b) Nincs helye a  101.  § (5)  bekezdésében meghatározott ellenőrzés lefolytatásának a  DKÜ rendelet  
13. § (1) bekezdés b) pontja esetében
a) a DKÜ rendelet 9. §-a szerinti esetben a DKÜ rendelet 9. § (4) bekezdése szerinti „megfelelő” minősítés, illetve
b) a DKÜ rendelet 10. §-a és 11. §-a esetében a DKÜ rendelet 12. § (4) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti jóváhagyás
hiányában.”

 (4) Az R2 101/B. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  DKÜ rendelet 13.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti beszerzések esetében az  (1)  bekezdés szerinti 
tanúsítvánnyal egyenértékű az  e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter 
jóváhagyása is, ha arra a DKÜ rendelet 5. § (9) bekezdése szerinti miniszteri rendelet lehetőséget biztosít.”

 (5) Az R2 109. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a  közbeszerzési eljárás, valamint a  szerződésmódosítás kapcsán utólagos ellenőrzés szükséges, 
a  dokumentumokat támogathatósági, elszámolhatósági, valamint műszaki szempontból az  irányító hatóság, 
közbeszerzési-jogi szempontból a  közbeszerzésekért felelős miniszter ellenőrzi az  ellenőrzés lefolytatásához 
szükséges valamennyi dokumentum kézhezvételét követően. Az  utólagos ellenőrzés mind a  közbeszerzési 
eljárás, mind a  szerződésmódosítás vonatkozásában a  108.  §-ban meghatározott eljárási cselekmények megfelelő 
alkalmazásával történik, azzal az  eltéréssel, hogy az  utólagos ellenőrzés során a  közbeszerzésekért felelős 
miniszter jelentést állít ki, amely ellen a támogatást igénylő vagy a kedvezményezett a 108. § (8) bekezdése szerint 
terjesztheti elő részletes írásbeli indokolását, a  közbeszerzésekért felelős miniszter további észrevételt nem küld. 
A közbeszerzésekért felelős miniszter egyet nem értése esetén dönt a szabálytalansági eljárás kezdeményezéséről, 
és a  megítélése szerint szabálytalanság megállapítására okot adó közbeszerzési jogsértés esetén jogorvoslati 
eljárás kezdeményezéséről. Utólagos ellenőrzésre akkor kerül sor, ha a támogatást igénylő vagy a kedvezményezett 
megszegte a  101–106.  §-ban vagy a 108.  § (1)  bekezdésében foglalt kötelezettségét, vagy az  utólagos 
ellenőrzés lefolytatását jogszabály lehetővé teszi. Ha a  támogatást igénylő vagy a  kedvezményezett megszegte 
a 101–106. §-ban meghatározott vagy a 108. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségét, a közbeszerzésekért felelős 
miniszter kezdeményezheti a kedvezményezett ellen szabálytalansági eljárás lefolytatását azzal, hogy az esetleges 
korrekcióra elsődlegesen a projektmenedzsment vagy közbeszerzés sorok terhére kerül sor.”

3. A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló  
320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A  közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet  
(a továbbiakban: R3) 1. § (2) bekezdése a következő l) és m) ponttal egészül ki:
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(Nem terjed ki a rendelet hatálya)
„l) a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési 
rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet 10.  § (1)  bekezdése szerinti beszerzésekre, valamint  
a Nemzeti Kommunikációs Hivatal működésével összefüggésben álló beszerzésekre,
m) a  Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a  Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság és a  kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről 
szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: DKÜ rendelet) 13.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti 
beszerzésekre, valamint a  Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság működésével 
összefüggésben álló beszerzésekre.”

 (2) Az R3 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Nincs helye a  (2)  bekezdés a)–l)  pontja szerinti termékek és szolgáltatások beszerzésének a  DKÜ rendelet  
13. § (1) bekezdés b) pontja esetében
a) a DKÜ rendelet 9. §-a szerinti esetben a DKÜ rendelet 9. § (4) bekezdése szerinti „megfelelő” minősítés, illetve
b) a DKÜ rendelet 10. §-a és 11. §-a esetében a DKÜ rendelet 12. § (4) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti jóváhagyás
hiányában.”

 (3) Az R3 4. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  DKÜ rendelet 13.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti beszerzések esetében az  e-közigazgatásért felelős 
miniszter előterjesztéssel kapcsolatos, (3)  bekezdés szerinti jóváhagyásával egyenértékű az  e-közigazgatási és 
informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter jóváhagyása is, ha arra a DKÜ rendelet 5. § (9) bekezdése 
szerinti miniszteri rendelet lehetőséget biztosít.”

 (4) Az R3 4/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  DKÜ rendelet 13.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti beszerzések esetében az  (1)  bekezdés szerinti 
tanúsítvánnyal egyenértékű az  e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter 
jóváhagyása is, ha arra a DKÜ rendelet 5. § (9) bekezdése szerinti miniszteri rendelet lehetőséget biztosít.”

4. Az állami szervek informatikai fejlesztéseinek koordinációjáról szóló  
228/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

4. §  Hatályát veszti az  állami szervek informatikai fejlesztéseinek koordinációjáról szóló 228/2016. (VII. 29.)  
Korm. rendelet.

5. A közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével 
kapcsolatos szabályokról szóló 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról 
szóló 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E  rendelet nem alkalmazandó a  Nemzeti Kommunikációs Hivatal működésével összefüggésben álló 
beszerzésekre.
(5) E  rendelet nem alkalmazandó a  Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a  Digitális Kormányzati 
Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a  kormányzati informatikai beszerzések központosított 
közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 13.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti 
beszerzésekre, valamint a  Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság működésével 
összefüggésben álló beszerzésekre.”

6. A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított 
közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) A  Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a  Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság és a  kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló  
301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4) 1. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
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(Az informatikai beszerzések során e rendelet előírásai szerint jár el:)
„d) a  Magyar Nemzeti Bank, valamint a  Magyar Nemzeti Banknak a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi  
V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2.  §-a szerinti többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság kivételével azon 
gazdasági társaság, amelyben az állam a Ptk. 8:2. §-a szerinti többségi befolyást gyakorol,”
([az a)–e) pont együtt a továbbiakban: érintett szervezet].)

 (2) Az R4 4. § (2) bekezdés c) pont cd) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A DKÜ
vizsgálja, véleményezésre, jóváhagyásra előkészíti az érintett szervezetek)
„cd) üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai beszerzésre vonatkozó igényét [a cb)–cd)  alpont 
a továbbiakban együtt: beszerzési igény],”

 (3) Az R4 4. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A DKÜ)
„d) központi beszerző szervként – az  e  rendeletben meghatározott keretek között – összehangolja az  érintett 
szervezetek beszerzési igényeit,”

 (4) Az R4 5. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a  kormányzati kommunikációs beszerzések központosított 
közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet 1. melléklet 6. pontja szerinti beszerzést az érintett 
szerv a Nemzeti Kommunikációs Hivatal Központosított Közbeszerzési Portálján kezdeményezi.”

 (5) Az R4 5. § (5)–(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A miniszter a DKÜ útján jogosult ellenőrizni az e rendeletben foglaltak betartását, továbbá a 13. § (1) bekezdés 
a) és b) pontjai szerinti beszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződések teljesítését.
(6) Kormányzati informatikai fejlesztés, valamint beszerzés, az  e  rendeletben foglalt kivételekkel, kizárólag 
az e rendelet szerinti miniszteri jóváhagyást követően valósítható meg.
(7) Az e rendeletben foglaltak megkerülésével vagy megsértésével megkötött beszerzési igény kielégítését szolgáló 
szerződés semmis.
(8) Ha a  kormányzati informatikai fejlesztés, valamint beszerzés megvalósítása kormányrendelet vagy miniszteri 
rendelet szerinti egyéb – a  feladatkörben érintett miniszter, általa kijelölt szervezet vagy személy vagy a Kormány 
irányítása vagy felügyelete alatt álló más szerv általi – jóváhagyáshoz kötött, az  egyéb jóváhagyás az  e  rendelet 
szerinti miniszteri jóváhagyást nem helyettesíti vagy pótolja.
(9) Ha a  kormányzati informatikai fejlesztés, valamint beszerzés megvalósítása kormányrendelet vagy miniszteri 
rendelet szerinti egyéb – a  feladatkörben érintett miniszter, általa kijelölt szervezet vagy személy vagy a Kormány 
irányítása vagy felügyelete alatt álló más szerv általi – jóváhagyáshoz kötött, az egyéb jóváhagyást – a jóváhagyási 
folyamatokban jelentkező redundanciák megszüntetése, továbbá a  folyamatok egyszerűsítése, gyorsítása 
érdekében – az  e  rendelet szerinti miniszteri jóváhagyás helyettesítheti vagy pótolhatja, ha erről a  miniszter 
a 28. § (2) bekezdése szerinti miniszteri rendelet alapján, az egyéb jóváhagyásra vonatkozó feladatkörben érintett 
miniszterrel, a megváltozott jóváhagyási eljárásrendre is kiterjedően, megállapodott.”

 (6) Az R4 5. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (13) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Alkalmazás esetén, az  egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az  Állami Alkalmazás-
katalógusról, valamint az  egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 314/2018. (XII. 27.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: ÁAFK Kr.) hatálya alá tartozó szervezet esetében ÁAFK Kr. szerinti támogató 
tanúsítvány nélkül – soron kívüli alkalmazásfejlesztés esetén, a  soron kívüliség bejelentése nélkül – nincs helye  
a  7.  § b)–d)  pontja szerinti megküldésnek. Az  ÁAFK Kr. szerinti soron kívüli alkalmazásfejlesztés esetén, ha annak 
helye van, és a  támogató tanúsítványt az  ÁAFK Kr. szerinti szerv a  beszerzési igény elbírálása ideje alatt megadta 
vagy megtagadta, az érintett szervezet köteles – a Portálon keresztül – a miniszter részére soron kívül megküldeni.
(13) Alkalmazás esetén, a  (12)  bekezdéstől eltérően a  7.  § b)–d)  pontja szerinti megküldésnek helye van, ha arra 
a (9) bekezdés szerinti miniszteri rendelet lehetőséget biztosít.”

 (7) Az R4 a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A.  § Az  érintett szervezet az  éves beszerzési és fejlesztési tervének minősített adatot tartalmazó részét,  
a 7. § a) pontjától eltérően a tervének további részétől elkülönítve – a Portálon keresztül való megküldés helyett – 
közvetlenül a miniszter részére küldi meg a 7. § a) pontjában megjelölt időpontig.”

 (8) Az R4 a következő 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A.  § Az  érintett szervezet éves beszerzési és fejlesztési tervének minősített adatot tartalmazó része 
vonatkozásában a 8. § rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a DKÜ helyett a miniszter jár el.”
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 (9) Az R4 9. § (6)–(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) Az  (5)  bekezdés szerinti esetben az  átdolgozott beszerzési igény ismételten előterjeszthető. Az  ismételten 
előterjesztett beszerzési igényt a DKÜ vizsgálat alá vonja.
(7) Ha a  DKÜ a  beszerzési igényt vizsgálat alá vonta, a „megfelelő” minősítésű beszerzési igény kapcsán a  DKÜ  
a 13. § (1) bekezdése szerint jár el.
(8) A DKÜ vizsgálata során a beszerzési igény vonatkozásában a 8. § (1) és (2) bekezdése alkalmazandó, azzal, hogy 
a beszerzési igény ismételt megküldéséig a DKÜ részére megállapított (3) bekezdés szerinti határidő nyugszik.”

 (10) Az R4 9. § (10) és (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(10) A  (2)  bekezdés – vagy ha a  DKÜ a  beszerzési igényt vizsgálat alá vonta, a  (3)  bekezdés – szerinti határidő 
eredménytelen elteltét követően az  érintett szervezet a  beszerzési igényének kielégítésére saját hatáskörben 
intézkedhet azzal, hogy a beszerzésre a továbbiakban nem vonatkoznak az e rendeletben foglaltak.
(11) Ha a  beszerzési igény a  7.  § d)  pontja szerinti üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai 
beszerzésre vonatkozó igény, annak kielégítésére szolgáló beszerzési eljárás a  (9)  bekezdéstől eltérően  
– a beszerzési igény Portálra való feltöltésével egy időben – az érintett szervezet által saját hatáskörben elindítható, 
azonban az  így megkötött szerződés hatálybalépésének továbbra is feltétele az e § szerinti „megfelelő” minősítés. 
Az e bekezdés szerint indított eljárás esetében a beszerzési igényt a DKÜ vizsgálat alá vonja. Az e bekezdés szerint 
indított eljárás esetében a  (3)  bekezdés szerinti határidő eredménytelen elteltét követően úgy kell tekinteni, 
hogy a  beszerzési igényt a  DKÜ „megfelelő” minősítéssel látta el. Az  e  bekezdés szerint indított eljárás esetében  
a 13. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzési eljárásra vonatkozó, e rendelet szerinti előírások alkalmazandóak.”

 (11) Az R4 10. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  érintett szervezet a  megkereséstől számított 2 munkanapon belül a  DKÜ (6)  bekezdése szerinti 
megkeresésében foglalt felvilágosítást vagy hiánypótlást megadja. A  DKÜ felvilágosítást vagy hiánypótlást 
a kézhezvételtől számított 2 munkanapon belül továbbítja az NHIT részére.”

 (12) Az R4 10. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) A  DKÜ vizsgálata során a  beszerzési igény vonatkozásában a  8.  § (1) és (2)  bekezdése megfelelően 
alkalmazandó, azzal, hogy a beszerzési igény ismételt megküldéséig a DKÜ és az NHIT részére megállapított (2) és 
(4) bekezdés szerinti határidő nyugszik. Az NHIT által az (5) bekezdés szerint kért felvilágosítás, valamint hiánypótlás 
érintett szervezet általi teljesítéséig a  DKÜ és az  NHIT részére megállapított (2) és (4)  bekezdés szerinti határidő 
nyugszik.”

 (13) Az R4 10. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(14) A (2) bekezdés szerinti határidő eredménytelen elteltét követően az érintett szervezet a beszerzési igényének 
kielégítésére saját hatáskörben intézkedhet azzal, hogy a  beszerzésre a  továbbiakban nem vonatkoznak 
az e rendeletben foglaltak.”

 (14) Az R4 10. § (19) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(19) Ha a  beszerzési igény 7.  § d)  pontja szerinti üzemszerű működés biztosításához szükséges informatikai 
beszerzésre vonatkozó igény, annak kielégítésére szolgáló beszerzési eljárás a  (13)  bekezdéstől eltérően  
– a  beszerzési igény Portálra való feltöltésével egy időben – az  érintett szervezet által saját hatáskörben  
– a  12.  § (11)  bekezdésére is figyelemmel – indítható, azonban az  így megkötött szerződés hatálybalépésének 
továbbra is feltétele az  e  rendelet szerinti „megfelelő” minősítés és miniszteri jóváhagyás. Az  e  bekezdés szerint 
indított eljárás esetében a  (2)  bekezdés szerinti határidő eredménytelen elteltét követően úgy kell tekinteni, 
hogy a  beszerzési igényt a  DKÜ „megfelelő” minősítéssel látta el. Az  e  bekezdés szerint indított eljárás esetében  
a 13. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzési eljárásra vonatkozó, e rendelet szerinti előírások alkalmazandóak.”

 (15) Az R4 11. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  érintett szervezet a  megkereséstől számított 4 munkanapon belül a  DKÜ (6)  bekezdése szerinti 
megkeresésében foglalt felvilágosítást vagy hiánypótlást megadja. A  DKÜ felvilágosítást vagy hiánypótlást 
a kézhezvételtől számított 2 munkanapon belül továbbítja az NHIT részére.”

 (16) Az R4 12. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben az új vizsgálat lefolytatásáig, a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben 
a  (3)  bekezdés szerinti tájékoztatás megadásáig, a  miniszter részére megállapított (1)  bekezdés szerinti határidő 
nyugszik.”

 (17) Az R4 13. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A DKÜ az e rendelet előírásainak megfelelő beszerzési igény kielégítése érdekében)
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„a) a  beszerzési igény kielégítésére szolgáló beszerzési eljárást az  érintett szervezet javára eljárva központosított 
közbeszerzés keretében vagy járulékos közbeszerzési szolgáltatás nyújtásával – kizárólagos joggal – maga folytatja 
le, vagy”

 (18) Az R4 13. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A miniszter által vezetett minisztérium esetében az (1) bekezdés a) pontja szerint kell eljárni.”

 (19) Az R4 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A DKÜ az (1) bekezdés szerinti döntésekor – a lehetőségek, az erőforrások és a kockázatok vizsgálatát követően, 
a célszerűségi szempontokra is figyelemmel – szabadon mérlegelhet, a döntését a  rendelkezésre álló információk 
alapján hozza meg, és a  döntéséről a  9.  § szerinti beszerzési igény esetében, ha a  DKÜ az  érintett szervezet 
beszerzési igényét vizsgálat alá vonta, a 9. § (3) bekezdése szerinti, a 10. § és 11. § szerinti beszerzési igény esetében 
a 10. § (2) bekezdése és a 11. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatással egy időben tájékoztatja az érintett szervezetet.
(2a) A  (2)  bekezdés szerinti tájékoztatásra meghatározott határidő eredménytelen elteltét követően úgy kell 
tekinteni, hogy a  DKÜ a  beszerzési igény kielégítésére szolgáló beszerzési eljárást saját hatáskörben történő 
lefolytatásra az érintett szervezetnek a 13. § (1) bekezdés b) pontja szerint visszaadta.”

 (20) Az R4 13. § (3) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
[A DKÜ a  beszerzési igények hatékony kielégítése érdekében a  beszerzési stratégiáját maga alakítja ki, figyelemmel  
az 5. § (2) bekezdésében foglaltakra is. Ennek keretében különösen]
„f ) a DKÜ kialakíthatja az általa nyújtott járulékos közbeszerzési szolgáltatás általános szerződési feltételeit.”

 (21) Az R4 20. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Az NHIT elnökét távollétében vagy akadályoztatása esetén teljes jogkörben az alelnök helyettesíti.”

 (22) Az R4 a következő 27/F. §-sal egészül ki:
„27/F. § A DKÜ működésével összefüggésben álló beszerzési eljárás esetében az ÁAFK Kr. rendelkezéseit nem kell 
alkalmazni.”

 (23) Az R4 30. §-a a következő (7a)–(7c) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A Kormány a  (6) bekezdés szerinti döntésében elrendelheti, hogy a vonatkozó beszerzési igény kielégítésére 
szolgáló beszerzési eljárást az érintett szervezet javára eljárva a DKÜ folytassa le. Ebben az esetben a (7) bekezdés 
szerinti adatok közül a Kormány egyedi döntése, a beszerzés eredményéről szóló döntés, valamint – ha a beszerzést 
követően a szerződés megkötésre került – a szerződés másolatának a Portálra való feltöltését a DKÜ végzi el.
(7b) Ha a  beszerzési eljárást a  (7a)  bekezdés szerint a  DKÜ folytatja le, a  beszerzéssel kapcsolatban a  13.  §  
(3)–(13) bekezdéseit, valamint a 14. §-t megfelelően alkalmazni kell.
(7c) A  kormányzati informatikai beszerzésekkel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló  
182/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépését megelőző, (6)  bekezdés szerinti 
kormánydöntések esetében, ha a  beszerzési eljárás még nem indult meg, a  Kormány a  (6)  bekezdés szerinti 
döntéstől számított 30 napon belül dönthet a vonatkozó beszerzés esetében a (7a) bekezdés alkalmazásáról.”

 (24) Az R4 a következő 31. és 32. §-sal egészül ki:
„31. § Az a gazdasági társaság, amely a Módr. hatálybalépését követően vált az 1. § (2) bekezdés d) pontja alapján 
érintett szervezetté, 2019. augusztus 15-ig köteles a Portálon regisztrálni, és a 2019. évi éves informatikai beszerzési 
tervét és informatikai fejlesztési tervét, valamint az aktuális informatikai környezetéről szóló legfontosabb adatokat, 
az ott meghatározott struktúra és adattartalom szerint részletezve a Portálra feltölteni.
32. § E  rendeletnek az 5. § (12) és (13) bekezdéseit akkor kell alkalmazni, ha az érintett szervezet vonatkozásában 
az ÁAFK Kr. 26. § (2) bekezdése az ÁAFK Kr. 5. §-a, 7. §-a, 8. §-a és 12–24. §-a rendelkezései alkalmazását elrendelte.”

7. §  Az R4
a) 1. § (2) bekezdésének záró szövegrészében az „érintett szervezet” szövegrész helyébe az „érintett szervezet]” 

szöveg,
b) 4. § (2) bekezdés b) pontjában az „a) és b)” szövegrész helyébe a „b) és c)” szöveg,
c) 4.  § (2)  bekezdés e)  pontjában az „az érintett szervezetek nevében és javára eljárva lefolytatja” szövegrész 

helyébe az „az érintett szervezetek javára eljárva – kizárólagos joggal – lefolytatja” szöveg,
d) 4.  § (4)  bekezdésében a  „miniszternek beterjesztett” szövegrész helyébe a  „miniszteri jóváhagyásra 

előterjesztett” szöveg,
e) 5. § (3) bekezdésében a „kapcsolattartás” szövegrész helyébe a „kapcsolattartás, valamint az e rendelet szerinti 

folyamatok nyomon követhetősége” szöveg,
f ) 8.  § (10)  bekezdésében az „(5)  bekezdés a)  pontja szerint” szövegrész helyébe az „NHIT által végrehajtásra 

javasoltként” szöveg,
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g) 8. § (14) bekezdésében és 10. § (18) bekezdésében a „nem hagyta jóvá” szövegrész helyébe az „elutasította” 
szöveg,

h) 10.  § (3)  bekezdésében a  „3 munkanapon belül” szövegrészek helyébe a  „kézhezvételtől számított  
3 munkanapon belül” szöveg,

i) 10. § (8) bekezdés b) és c) pontjában és 10. § (9) bekezdés a) és b) pontjában a „ha azt kikérte” szövegrész 
helyébe a „ha az NHIT a beszerzési igényről a (4) bekezdés szerint véleményt adott” szöveg,

j) 10.  § (16)  bekezdésében a „(8)” szövegrész helyébe a „(11)” szöveg és az „intézkedés” szövegrész helyébe 
az „intézkedést követő eljárás” szöveg,

k) 12.  § (2)  bekezdés a)  pontjában az „a DKÜ-t” szövegrész helyébe az „a 8.  §-ban, a  10.  §-ban és 11.  §-ban 
meghatározott eljárás vonatkozásában a DKÜ-t” szöveg,

l) 13. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „előírásainak megfelelő” szövegrész helyébe a „szerinti „megfelelő” 
minősítésű” szöveg,

m) 13. § (8) bekezdésében a „szerint” szövegrész helyébe a „szerinti” szöveg,
n) 13. § (9) bekezdésében és 13. § (13) bekezdésében a „pontja” szövegrész helyébe a „pontja szerinti beszerzési 

eljárás” szöveg,
o) 14. § (3) bekezdésében a „szerinti eljárás” szövegrész helyébe a „szerinti beszerzési eljárás” szöveg,
p) 30.  § (3)  bekezdésében a „Portálra feltölteni” szövegrész helyébe a „Portálra felölteni, az  éves beszerzési 

és fejlesztési tervének minősített adatot tartalmazó részét, a  tervének további részétől elkülönítve  
– a Portálra való feltöltés helyett – közvetlenül a miniszter részére kell megküldeni” szöveg,

q) 30. § (7) bekezdésében az „az informatikai beszerzési” szövegrész helyébe az „a beszerzési” szöveg
lép.

8. §  Hatályát veszti az R4
a) 7. § d) pontjában az „[a b)–d) pont a továbbiakban együtt: beszerzési igény]” szövegrész,
b) 8. § (9) bekezdésében az „Az NHIT az (5) bekezdés szerinti véleményét a DKÜ részére küldi meg.” szövegrész,
c) 8. § (13) bekezdése,
d) 12. § (8) bekezdése,
e) 15. § (3) bekezdésében az „Az alelnök az elnököt távolléte esetén teljes jogkörben helyettesíti” szövegrész,
f ) 24. § (2) bekezdésében az „– vagy az NHIT ügyrendje szerint általa kijelölt tag –” szövegrész,
g) 24. § (6) bekezdésében az „– az NHIT ügyrendjétől eltérő esetben –” szövegrész.

7. Az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az Állami Alkalmazás-katalógusról, 
valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló  
314/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

9. § (1) Az  egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az  Állami Alkalmazás-katalógusról, valamint az  egyes 
kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 314/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5)  
2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Nem kell alkalmazni az 5. § (2) bekezdését azokra az egyedi alkalmazásfejlesztésekre,
a) amelyek vonatkozásában – az 5. § (3) bekezdése alapján benyújtott kérelemre – a központi felügyeleti feladatokat 
ellátó szerv az  Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezet (a továbbiakban: ÁAFK) igénybevétele alól eseti felmentést 
tartalmazó fejlesztést támogató tanúsítványt bocsátott ki,
b) amelyek vonatkozásában a  fejlesztést támogató tanúsítványt a  Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, 
valamint a  Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a  kormányzati informatikai 
beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. § (9) bekezdése 
szerinti miniszteri rendelet alapján az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter 
jóváhagyása helyettesíti vagy pótolja, vagy
c) amelyek vonatkozásában az  e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter 
kezdeményezésére a Kormány eseti felmentést adott.”

 (2) Az R5 2. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) E  rendelet nem alkalmazandó a  Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
működésével összefüggésben álló beszerzésekre.”

10. §  Hatályát veszti az R5 5. § (5) és (6) bekezdése.
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8. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 183/2019. (VII. 26.) Korm. rendelete
a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet módosításáról

A Kormány a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 9.  alpontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §  A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ)  
17. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  templomra és a  vallásgyakorlásra rendelt helyre – a  2. számú függelék 20/a. ábra szerint – utaló tábla 
alapszíne barna. E  tájékoztató tábla kiegészítő jelzőtáblájának felirata utalhat a  vallási közösség nevére, az  általa 
használt épület nevére és az általa végzett vallásos szertartások időpontjára.”

2. §  A KRESZ 36. § (8) bekezdés b) pontja a következő bf ) alponttal egészül ki:
(Az autóbusz forgalmi sávban)
„bf ) nemzetközi sportszövetség, nemzetközi sportvilág esernyőszervezetének nemzetközi sporteseményei 
vonatkozásában a  kiemelt hazai rendezésű, nemzetközi sportesemény szervező bizottsága közreműködésével 
kijelölt jármű – a  kiemelt hazai rendezésű, nemzetközi sportesemény ideje alatt és azzal összefüggésben 
a  sportesemény helyszínéül szolgáló települések területén – az  autóbusz forgalmi sáv ideiglenes használati 
feltételeit, a  használathoz kapcsolódó irat tartalmát és ennek kibocsátási körülményeit tartalmazó, a  Kormány 
egyedi határozatában foglaltak szerint”
(közlekedhet. Más jármű erre a forgalmi sávra – a sáv keresztezését és a bekanyarodásra felkészülést kivéve – nem hajthat rá. 
Ahol autóbusz forgalmi sáv van, a menetrend szerint közlekedő autóbusz és trolibusz – a bekanyarodás és kikerülés esetét 
kivéve – csak ebben a forgalmi sávban haladhat.)

3. § (1) A KRESZ 50. § (1) bekezdése a következő l)–n) ponttal egészül ki:
(A jármű figyelmeztető jelzést adó berendezését működtetni a következő esetekben kell:)
„l) a  munkavédelmi hatóság és a  munkaügyi hatóság jogszabályban meghatározott ellenőrzési és kivizsgálási 
tevékenysége közben,
m) a  személy- és vagyonvédelmi tevékenységet folytató vállalkozás vagy személy távfelügyeleti tevékenysége 
végzése közben,
n) a – külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően – a biztonsági okmányok szállítása közben.”

 (2) A KRESZ 50. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jármű esetében a (2) bekezdés a), d) és e) pontját, az (1) bekezdés 
i)–n) pontjában szereplő járműnél a (2) bekezdés d) és e) pontját megfelelően alkalmazni kell, ha ez a tevékenység 
végzése érdekében elkerülhetetlen, a személy- és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, és a forgalmat lényegesen 
nem akadályozza.”

4. §  A KRESZ 2. számú függeléke az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 183/2019. (VII. 26.) Korm. rendelethez

A KRESZ 2. számú függeléke a következő q/1. ponttal egészül ki:
(Az út mellett vagy közelében levő egyes létesítményekről tájékoztatást adó jelzőtáblák:)
„q/1. Templom vagy vallásgyakorlásra rendelt más hely (20/a. és 20/a/1. ábra)

 
 
 

1. melléklet a …/2019. (…..) Korm. rendelethez  
 
A KRESZ 2. számú függeléke a következő q/1. ponttal egészül ki: 

(Az út mellett vagy közelében levő egyes létesítményekről tájékoztatást adó jelzőtáblák:) 

 „q/1. Templom vagy vallásgyakorlásra rendelt más hely (20/a. és a 20/a/1. ábra) 
 

                                                                
20/a. ábra                                                                        20/a/1. ábra       ” 

 
 

 

 
 
 

1. melléklet a …/2019. (…..) Korm. rendelethez  
 
A KRESZ 2. számú függeléke a következő q/1. ponttal egészül ki: 

(Az út mellett vagy közelében levő egyes létesítményekről tájékoztatást adó jelzőtáblák:) 

 „q/1. Templom vagy vallásgyakorlásra rendelt más hely (20/a. és a 20/a/1. ábra) 
 

                                                                
20/a. ábra                                                                        20/a/1. ábra       ” 

 
 

 

 20/a. ábra  20/a/1. ábra ”

A Kormány 184/2019. (VII. 26.) Korm. rendelete
az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának 
korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34.  § (3)  bekezdés e)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 
374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: RoHS rendelet) 16. §-a a következő 46. ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„46. a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az egyes nem közúti, szakmai használatra 
szánt berendezésekben alkalmazott csapágyakban és csapágybélésekben lévő ólomra vonatkozó mentesség 
tekintetében, a  tudományos és a  műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról szóló, 
2018. november 16-i (EU) 2019/178 bizottsági irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)

2. §  A RoHS rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

4. §  Ez a  rendelet a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az egyes nem közúti, szakmai 
használatra szánt berendezésekben alkalmazott csapágyakban és csapágybélésekben lévő ólomra vonatkozó 
mentesség tekintetében, a  tudományos és a  műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő 
módosításáról szóló, 2018. november 16-i (EU) 2019/178 bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 184/2019. (VII. 26.) Korm. rendelethez

 1.  A  RoHS rendelet 2.  mellékletében foglalt táblázat II. ÓLOM ÉS ÓLOMVEGYÜLET-TARTALOMRA VONATKOZÓ 
MENTESSÉGEK alcíme a következő 78a. és 78b. sorral egészül ki:

(Típus
Maximális megengedett koncentráció 

tömegszázalék
A mentesség határideje)

78a.

Nem közúti használatra szánt járművekben alkalmazott, dízel 
vagy gáznemű tüzelőanyaggal működő belső égésű motorok 
csapágyaiban és csapágybéléseiben lévő ólom, amelynél a motor 
teljes lökettérfogata ≥ 15 liter.
A mentesség a 7. melléklet 11. pontjában szereplő termékcsoportba 
tartozó eszközökre vonatkozik, kivéve az e melléklet  
49–49b. sorainak hatálya alá tartozó alkalmazásokat.

nincs korlátozás 2024. július 21-ig

78b.

Nem közúti használatra szánt járművekben alkalmazott, dízel 
vagy gáznemű tüzelőanyaggal működő belső égésű motorok 
csapágyaiban és csapágybéléseiben lévő ólom: amelynél a motor 
teljes lökettérfogata < 15 liter, és a motort olyan alkalmazásokban 
való működésre tervezték, ahol az indítási jelzés és a teljes terhelés 
közötti idő 10 másodpercnél rövidebb kell, hogy legyen; vagy 
a rendszeres karbantartást jellemzően zord és piszkos kültéri 
környezetben végzik, mint például bányászati, építőipari és  
a mezőgazdasági alkalmazások esetén.
A mentesség a 7. melléklet 11. pontjában szereplő termékcsoportba 
tartozó eszközökre vonatkozik, kivéve az e melléklet  
49–49b. sorainak hatálya alá tartozó alkalmazásokat.

A Kormány 185/2019. (VII. 26.) Korm. rendelete
az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló  
549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

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

1. §  Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló  
549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet] 10. § (4) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(4) A  fejezetet irányító szerv a  (2)  bekezdés alapján beérkezett igényeket időrendi sorrendben dolgozza fel. 
A  fejezetet irányító szerv vezetője a  feldolgozott igények alapján – a  21.  § (1)  bekezdés k)  pontja kivételével –  
dönt az  egyes igények teljesítésének jóváhagyásáról, és ezzel összefüggésben gondoskodik az  előirányzat 
átcsoportosításáról.”

2. §  Az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
[Az Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék előirányzat (ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban: 
előirányzat) a  részben európai uniós forrásból finanszírozott programokkal, projektekkel kapcsolatosan az  előre nem 
látható kiadások finanszírozására használható fel, különösen]
„k) ha a  kedvezményezett által nem befolyásolható olyan körülmény merül fel, amely az  európai uniós forrásból 
finanszírozott projekt végrehajtásához nélkülözhetetlen, a  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87.  § (1)  bekezdés 
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c)  pontja szerinti költségnövekménynek nem minősülő kiadást keletkeztet, és a  Kormány a  finanszírozást egyedi 
döntésével jóváhagyja.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 186/2019. (VII. 26.) Korm. rendelete
a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról 
szóló 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a  közlekedésben felhasznált energia 
üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 13.  § (1)  bekezdés h)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról szóló 
279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A kötelező bioüzemanyag-részarány mértéke a 2020. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakban 8,2%, 
ezen belül a 95-ös kísérleti oktánszámú motorbenzin esetében a kötelező bioetanol-részarány mértéke 6,1%.”

2. §  Ez a rendelet 2020. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 37/2019. (VII. 26.) AM rendelete
a komlóültetvény létesítéséhez igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,
a 11.  § tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79.  § 
1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában:
1.  támogatási időszak: a 2019. november 16. és 2021. május 30. közötti időszak;
2.  tárgyév: a támogatás kifizetésének naptári éve;
3.  területnagyság: az ültetvény komlóval beültetett területének a szélső soroktól mért fél sortávolsággal minden 

irányban megnövelt területe.

2. A támogatás célja, mértéke

2. § (1) A 4. § szerinti kérelmező vissza nem térítendő, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti mezőgazdasági csekély 
összegű támogatás (a továbbiakban: támogatás) igénybevételére jogosult.

 (2) A támogatás a komlóültetvény létesítéséhez szükséges talaj-előkészítésre, alaptrágyázásra, valamint a földterületen 
komlóültetvény támrendszerének és öntözési rendszerének kialakítására használható fel.

 (3) A  támogatás mértéke a  támogatási időszakban létesített komlóültetvény telepítésének a  (2)  bekezdés szerinti 
műveleteihez kapcsolódó, új anyag beszerzési költség, valamint gépi és élőmunka igénybevételéhez kapcsolódó 
költség számlával igazolt összegének 75%-a, de legfeljebb hektáronként 6 millió forint.

 (4) A  támogatás nem haladhatja meg a  kérelmező és a  vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás 
részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keretet.

3. A támogatás forrása, keretösszege

3. § (1) A támogatás forrása 2019. évben a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló L. törvény 1. melléklet 
XII. Agrárminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások alcím, 8. Nemzeti 
agrártámogatások jogcímcsoport szerinti előirányzat.

 (2) A támogatás tárgyévben rendelkezésre álló keretösszege 100 millió forint.
 (3) A  támogatás a  mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a  922/72/EGK, a  234/79/EK,  

az  1037/2001/EK és az  1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i  
1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1.  cikk (2)  bekezdés f )  pontjában meghatározott 
termékágazathoz kapcsolódó támogatásnak minősül.

 (4) Az  európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a  regionális 
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Korm. rendelet) 2.  § 10d.  pontjában 
meghatározott mezőgazdasági csekély összegű ágazati korlát mértékéig arányosan kell csökkenteni az  adott 
tárgyévben támogatásra jogosult igényeket, ha azok együttes összege meghaladja a  mezőgazdasági csekély 
összegű ágazati korlát mértékét.
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4. A támogatás igénybevételének feltételei

4. §  Támogatás igénybevételére az a komlóültetvényt létesítő természetes személy vagy jogi személy (a továbbiakban: 
kérelmező) jogosult, aki
a) a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 

kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a  továbbiakban: 2007. évi  
XVII. törvény) szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a  támogatási 
kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét az  Egységes Mezőgazdasági 
Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe;

b) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában
ba) nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás, csődeljárás vagy adósságrendezési eljárás alatt,
bb) megfelel az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50.  § (1)  bekezdés a) és c)  pontjában 

meghatározott feltételeknek; és
c) a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik

ca) a b) pontban foglaltakról,
cb) arról, hogy megfelel a Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek,
cc) arról, hogy mely használatában lévő földterületen kíván ültetvényt létesíteni, a helység és helyrajzi 

szám megadásával, valamint a tervezett ültetvény nagyságának megjelölésével, és
cd) arról, hogy a  támogatási időszak egyes évei tekintetében mely – a 2.  § (2)  bekezdése szerinti – 

műveletre és mekkora összegben kíván támogatást igénybe venni.

5. A támogatási kérelem benyújtása

5. § (1) A  támogatási kérelmet 2019. október 15-étől 30-áig a  Magyar Államkincstár (a  továbbiakban: Kincstár) által 
rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon postai úton kell benyújtani a Kincstárhoz.

 (2) A támogatási kérelemhez mellékelni kell a 4. § c) pontjában foglalt nyilatkozatokat.
 (3) Hiányosan benyújtott támogatási kérelem esetén a  Kincstár a  kérelmezőt – nyolcnapos határidő tűzésével – 

hiánypótlásra szólítja fel.
 (4) Egy kérelmező egy támogatási kérelmet nyújthat be.

6. A támogatási kérelem elbírálása

6. § (1) A Kincstár a  támogatási kérelmek benyújtási határidejének utolsó napjától számított 30 napon belül – a 2007. évi 
XVII. törvény 39. § (2) bekezdése szerinti – befogadó nyilatkozatot ad ki.

 (2) A  támogatás a  támogatási kérelem benyújtását követően megkezdett, a  2.  § (2)  bekezdése szerinti művelethez 
kapcsolódó munkára és beszerzésre vehető igénybe.

 (3) A  komlóültetvény-létesítéssel érintett földterületen bármely, a  2.  § (2)  bekezdése szerinti műveletre önállóan is 
igényelhető támogatás.

7. A támogatás kifizetése

7. § (1) A  kifizetési kérelmet a  Kincstárhoz 2020. május 15-étől 2021. június 30-áig a  Kincstár által rendszeresített és 
a honlapján közzétett nyomtatványon postai úton kell benyújtani.

 (2) A kifizetési kérelemhez mellékelni kell
a) az érintett földterület kérelmező általi jogszerű használatát igazoló dokumentumot,
b) a  támogatási időszakban az  ültetvénylétesítés céljára vásárolt anyagokról és igénybe vett szolgáltatásokról 

szóló, a  kérelmező nevére kiállított és pénzügyileg rendezett számlák másolatát, valamint az  azokhoz 
kapcsolódó, a kifizetést hitelt érdemlően igazoló bizonylatok másolatát és

c) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a kifizetési kérelemhez mellékelt számlákon szereplő anyagot, valamint 
az  igénybe vett gépi és élőmunkát teljes egészében a  befogadó nyilatkozatban jóváhagyott földterületen 
komlóültetvény létesítése céljából használta fel és alkalmazta, továbbá hogy a kifizetési kérelemhez mellékelt 
számlákon kizárólag új anyag beszerzése szerepel.
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 (3) A kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy
a) a  kérelmező és a  vele egy és ugyanazon vállalkozás a  kifizetési kérelem benyújtásának évében és 

az  azt megelőző két üzleti évben milyen összegű, 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 hatálya alá tartozó általános csekély összegű támogatásban részesült, valamint

b) vállalja a 8. § szerinti öt éven át tartó művelési kötelezettséget.
 (4) Kifizetési kérelem kizárólag befejezett telepítési tevékenység vonatkozásában nyújtható be. Befejezett telepítési 

tevékenységnek minősül a  támrendszer, a  telepítés és – ha az  a  támogatási kérelem részét képezi – az  üzembe 
helyezett öntözőrendszer megléte.

 (5) Egy kérelmező a  támogatási időszakban egy kifizetési kérelmet nyújthat be. A  Kincstár a  befogadó nyilatkozattal 
nem rendelkező földterületek, illetve műveletek tekintetében a kérelmező kifizetési kérelmét elutasítja.

 (6) A kifizetési kérelmeket a Kincstár a benyújtásuk sorrendjében bírálja el. A benyújtási sorrendet a kifizetési kérelem 
teljessé válásának időpontja határozza meg. Az  azonos napon benyújtott kérelmeket a  támogatási összeg szerint 
növekvő sorrendben kell elbírálni.

 (7) A Kincstár a támogatás kifizetéséről szóló határozat meghozatala előtt helyszíni ellenőrzés során vizsgálja a kifizetés 
feltételeinek teljesülését, valamint az  ültetvény valós területnagyságát és a  befogadó nyilatkozatban jóváhagyott 
műveletek elvégzését.

 (8) Ha a  helyszíni ellenőrzés során a  Kincstár megállapítja, hogy a  befogadó nyilatkozatban szereplő földterületen 
a  jóváhagyott műveleteket nem vagy szakszerűtlenül végezték el, az  adott művelethez kapcsolódó számlák 
a támogatás alapjaként nem vehetőek figyelembe.

 (9) Ha a (4) bekezdés szerinti telepítési tevékenység befejezése a befogadó nyilatkozatban jóváhagyott földterületnek 
csak egy része tekintetében valósult meg, a  Kincstár a  befejezett területnagyságra arányosan eső támogatási 
összegről hoz döntést.

 (10) Ha a  Kincstár a  helyszíni ellenőrzés során azt állapítja meg, hogy a  támogatással érintett területnagyság kisebb 
a  támogatási kérelemben feltüntetett és a  befogadó nyilatkozatban jóváhagyott területnagyságánál, akkor 
a Kincstár a helyszíni ellenőrzésen mért valós területnagyságra arányosan eső támogatási összegről hoz döntést.

 (11) A támogatás a támogatási időszakban kiállított és pénzügyileg rendezett számlák alapján fizethető ki. A támogatási 
időszakon kívül kiállított, illetve pénzügyileg teljes mértékben nem rendezett számlákra vonatkozó támogatási 
igényt a Kincstár elutasítja.

 (12) A 2. § (3) bekezdése szerinti mérték meghatározásakor, ha a kérelmező az általános forgalmi adóról szóló törvény 
alapján
a) az általános forgalmi adó levonására jogosult, a nettó vételárat,
b) az általános forgalmi adó levonására nem jogosult, a bruttó vételárat
kell figyelembe venni.

 (13) A  támogatás összegét a  2019. október 1-jén érvényes, az  Európai Központi Bank által közzétett, két tizedesjegy 
pontossággal meghatározott forint/euró átváltási árfolyam alapján kell euróban meghatározni.

8. Művelési kötelezettség

8. § (1) A  kérelmező köteles a  támogatás kifizetésének napjától számított öt évig a  támogatással létesített ültetvényt 
művelni, és azt jó kultúrállapotban tartani, ezen időszakon belül a  támogatásban részesített ültetvény nem 
számolható fel.

 (2) Az  ültetvény beállottságának a  telepítést követő második év június 30. napjáig el kell érnie a  90%-ot. A  művelési 
kötelezettséggel érintett időszak további részében a beállottságnak meg kell haladnia a 85%-os mértéket.

 (3) Ha a  művelési kötelezettséggel terhelt ültetvény használójának személyében változás következik be, akkor az   
(1) és (2) bekezdés szerinti művelési kötelezettség átadását a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett 
nyomtatványon kell a Kincstárhoz a változást követő 30 napon belül bejelenteni.

 (4) Ha a  művelési kötelezettség átadása nem a  (3)  bekezdés szerint történik, a  kötelezettség átadása a  művelési 
kötelezettség megszegésének minősül, és a kötelezettség elmulasztásából fakadó jogkövetkezmények a támogatás 
kérelmezőjét terhelik.
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9. Záró rendelkezések

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

10. §  Ez a  rendelet az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  mezőgazdasági ágazatban 
nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági 
rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

11. §  Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az  ellenük való védekezésre és figyelemmel kísérésükre 
irányuló nemzeti programok 2019. évi finanszírozásának szabályairól szóló 34/2019. (VII. 12.) AM rendelet 5. § (1), (5), 
(6) és (7) bekezdésében a „július” szövegrész helyébe az „augusztus” szöveg lép.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1426/2019. (VII. 26.) Korm. határozata
az Új Roma Stratégiával (2019–2030) összefüggő feladatok meghatározásáról

 1. A Kormány
a) megállapítja, hogy az általa megtárgyalt Új Roma Stratégia (2019–2030) című dokumentum (a továbbiakban: 

Stratégia) intézkedési tervek és intézkedések kidolgozásának alapjául szolgálhat;
b) felhívja a miniszterelnöki biztos kinevezéséről szóló 3/2019. (IV. 18.) ME utasítással kinevezett miniszterelnöki 

biztost (a továbbiakban: miniszterelnöki biztos) és a belügyminisztert, hogy a Stratégia tervezetét egészítsék 
ki a 2021–2027-es európai uniós tervezési ciklus forrásfelhasználásának feltételeiről szóló elemekkel.
Felelős: miniszterelnöki biztos 

belügyminiszter
Határidő: a feltételek ismertté válását követő 90. nap

 2. A Kormány
a) egyetért azzal, hogy a  Magyar Máltai Szeretetszolgálat a  „Felzárkózó települések” programjában kijelölt  

30 település mellett Csörög, Monor és Nagybárkány településeken fejlesztési programot indítson, valamint 
felhívja a  belügyminisztert, hogy a  miniszterelnöki biztos együttműködésével és az  érintett miniszterek 
bevonásával gondoskodjon e  három településnek a  „Felzárkózó települések” programjába történő 
bevonásáról a következő fejlesztési feladatok megvalósításával:
aa) Csörög településen közösségi tér kialakítása, komplex szociális szolgáltatások nyújtása, a  kora 

gyermekkori szolgáltatások kiszélesítése, valamint a gyermekjóléti alapellátások fejlesztése,
ab) Monor Tabán városrészében felújítás alá eső házak, illetve a  közfürdő állapotának felmérése, 

az  ingatlanok tulajdonjogi helyzetének rendezése, lakások vásárlása, a  településrész képének, 
lakhatási viszonyainak javítására infrastrukturális beruházások kivitelezése,

ac) Nagybárkány településen komplex szociális szolgáltatások nyújtása, a  kora gyermekkori 
szolgáltatások fejlesztése, a  közösségfejlesztést célzó infrastrukturális fejlesztés és programok 
indítása;

Felelős: belügyminiszter 
miniszterelnöki biztos 
érintett miniszterek

Határidő: azonnal
b) felhívja a  belügyminisztert, hogy tegyen javaslatot a  „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának 

megalapozásáról szóló 1404/2019. (VII. 5.) Korm. határozat 1.  pontjában meghatározott települési körből 
a bevonásra javasolt soron következő 30 településre.
Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2020. január 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1427/2019. (VII. 26.) Korm. határozata
a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság létrehozásáról

A Kormány
 1.  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli 

a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium 
fejezet kiegészítését a 16. Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság címmel;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: 2019. augusztus 1.

 2.  felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságból kiválással létrejövő 
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság működési feltételeihez szükséges költségvetési források rendelkezésre 
állása érdekében kössön a belügyminiszterrel költségvetési megállapodást;

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
belügyminiszter

Határidő: 2019. július 31.
 3.  felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  belügyminiszter bevonásával gondoskodjon a  Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóságból kiválással létrejövő Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság működési 
feltételeihez szükséges vagyoni jogok és kötelezettségek – szükség esetén a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., 
valamint az érintett vagyonelemek egyéb tulajdonosi joggyakorlói bevonásával történő – átadásáról;

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
belügyminiszter

Határidő: 2019. július 31.
 4.  felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a belügyminisztert, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

és Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság közös fenntartásában maradó ingatlanok tekintetében a  működési 
források biztosítása érdekében, valamint a  társadalmi felzárkózási szakterülethez kapcsolódó informatikai 
infrastruktúra (hardver, szoftver, informatikai rendszerek műszaki leírása) és az  ahhoz kapcsolódó jogok és 
kötelezettségek tekintetében, a működési források biztosítása érdekében kössön megállapodást;

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
belügyminiszter

Határidő: 2019. július 31.
 5.  felhívja az  emberi erőforrások miniszterét és a  belügyminisztert, hogy az  Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

társadalmi felzárkózással kapcsolatos feladatainak és vonatkozó foglalkoztatotti létszámának a  Társadalmi 
Esélyteremtési Főigazgatóság általi, 2020. január 1. napjától történő átvételéhez szükséges költségvetési források 
rendelkezésre állása érdekében, valamint a  társadalmi felzárkózási szakterülethez kapcsolódó informatikai 
infrastruktúra (hardver, szoftver, informatikai rendszerek műszaki leírása) és az  ahhoz kapcsolódó jogok és 
kötelezettségek tekintetében, a működési források biztosítása érdekében kössön költségvetési megállapodást.

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
belügyminiszter

Határidő: 2019. október 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1428/2019. (VII. 26.) Korm. határozata
egyes kormányhatározatoknak a központi hivatalok hatáskörének változásával összefüggő módosításáról

 1.  A Kábítószerügyi Koordinációs Tárcaközi Bizottságról szóló 1089/2013. (III. 4.) Korm. határozat 9. pont e) alpontjában 
a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szövegrész helyébe a „Nemzeti Népegészségügyi Központ” szöveg 
lép.

 2.  A  Kábítószerügyi Tanácsról szóló 1090/2013. (III. 4.) Korm. határozat 6.  pont a)  alpontjában és 11.  pontjában 
a „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szövegrész helyébe a „Nemzeti Népegészségügyi Központ” szöveg 
lép.

 3.  A  Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat C:10 mezőjében a „Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság” szövegrész helyébe a „Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság” szöveg lép.

 4.  Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) 
Korm. határozat 2.  mellékletében foglalt táblázat C:3, C:10, C:13, C:14, C:62a mezőjében a  „Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szövegrész helyébe a „Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság” szöveg lép.

 5.  Ez a határozat 2019. augusztus 1-jén hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1429/2019. (VII. 26.) Korm. határozata
Magyarország közúti határátkelőhelyeinek átfogó fejlesztéséről

A Kormány
 1. egyetért Magyarország közúti határátkelőhelyeinek átfogó fejlesztésével, és kiemelten kezeli a következő fejlesztési 

célokat:
a) a belső schengeni határokon a  meglévő, használaton kívüli határátkelőhely-épületek és környezetük teljes 

körű rendezését (a továbbiakban: akadálymentesítés),
b) a külső schengeni határokon lévő határátkelőhelyek felújításával kapcsolatos teendők elvégzését,
c) a közúti határátkelőhelyek egységes építészeti (arculati) megjelenésére vonatkozó koncepció kidolgozását;

 2. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy közúti határátkelőhelyek átfogó fejlesztésének hatékony 
előkészítése érdekében a  szükséges egyeztetéseket folytassa le az  érintett miniszterek, intézmények, valamint 
a szomszédos országok illetékes szervezeteinek bevonásával;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: folyamatos

 3. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  külgazdasági és külügyminiszter, 
a  belügyminiszter és a  miniszterelnök kabinetfőnöke bevonásával, a  Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. 
közreműködésével gondoskodjon az  1.  mellékletben szereplő határátkelőhelyek akadálymentesítésének 
tervezéséről;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 
külgazdasági és külügyminiszter 
belügyminiszter 
a miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: 2020. június 30.
 4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  3.  pont szerinti feladatok ellátása érdekében – az  innovációért és 

technológiáért felelős miniszter bevonásával – gondoskodjon a  2020. évi központi költségvetés Innovációs és 
Technológiai Minisztérium fejezetében 596 945 000 forint biztosításáról;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
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 5. egyetért azzal, hogy a  4.  pontban biztosított források felhasználása érdekében az  1.  melléklet 2–3., 5–9., valamint 
13–15. sorának D oszlopában megjelölt ingatlanok a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésébe kerüljenek;

 6. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  Magyar Közút Nonprofit Zrt. és 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján gondoskodjon az 5. pontban foglalt feladat végrehajtásáról;

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

 7. felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy
a) a külgazdasági és külügyminiszter, az  innovációért és technológiáért felelős miniszter, valamint 

a  belügyminiszter bevonásával, a  Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. közreműködésével gondoskodjon 
a  határátkelőhelyek átfogó, a  2.  mellékletben megjelöltek szerint kialakított építészeti koncepciójának 
elkészítéséről;

b) az a)  alpont szerinti koncepció – ideértve a  felújításra kerülő határátkelőhelyek látványterveinek 
jóváhagyását  – Kormány általi elfogadása alapján, a  külgazdasági és külügyminiszter, az  innovációért 
és technológiáért felelős miniszter, a  Miniszterelnökséget vezető miniszter, a  belügyminiszter és 
a  pénzügyminiszter bevonásával, a  Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. közreműködésével készítsen 
előterjesztést a  Kormány részére a  megvalósításhoz kapcsolódó részletes feladatokra vonatkozóan, 
a  költségek, a  forrásigény, az  ütemezés és a  felelősök bemutatásával, figyelembe véve a  3.  mellékletben 
szereplő határátkelőhelyek teljes körű felújításának, karbantartásának tervezését;
Felelős: a miniszterelnök kabinetfőnöke 

külgazdasági és külügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
belügyminiszter 
pénzügyminiszter

Határidő: az a) alpont tekintetében 2020. október 30. 
a b) alpont tekintetében 2020. december 31.

 8. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  miniszterelnök kabinetfőnökének bevonásával – gondoskodjon a  7. pont 
a)  alpontja szerinti építészeti koncepció elkészítése érdekében a  2020. évi központi költségvetés Miniszterelnöki 
Kabinetiroda fejezetében 180 000 000 forint biztosításáról.

Felelős: pénzügyminiszter 
a miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1429/2019. (VII. 26.) Korm. határozathoz

Az akadálymentesítéssel érintett határátkelőhelyek

A B C D E

1. Határszakasz Határátkelőhely Útszám Helyrajzi szám 
Becsült tervezési díj

(bruttó Ft)

2. magyar–szlovák Rajka 15. sz. főút Rajka külterület 0351/23 31 750 000 

3. magyar–szlovák Vámosszabadi 14. sz. főút Vámosszabadi külterület 020/5 63 500 000 

4. magyar–szlovák Letkés 12111 j. út 110 000 000 

5. magyar–szlovák Somoskőújfalu 21. sz. főút
Somoskőújfalu belterület 621
Somoskőújfalu belterület 916

57 150 000 

6. magyar–szlovák Sátoraljaújhely 37. sz. főút
Sátoraljaújhely külterület 0212/6
Sátoraljaújhely belterület 7612

45 900 000 
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7. magyar–szlovén Bajánsenye 7416 j. út

Bajánsenye külterület 0260/5
Bajánsenye külterület 0265/2
Bajánsenye belterület 901/3
Bajánsenye belterület 901/4

Bajánsenye külterület 0260/6

22 860 000

8. magyar–osztrák
Szentgotthárd-

Rábafüzes
8. sz. főút

Szentgotthárd külterület 231
Szentgotthárd belterület 2201/10
Szentgotthárd belterület 2201/12
Szentgotthárd belterület 2201/13

50 800 000 

9. magyar–osztrák Bucsu 89. sz. főút Bucsu külterület 083/3 31 750 000 

10. magyar–osztrák Bozsok 8718. j. út 19 050 000 

11. magyar–osztrák Kőszeg 87. sz. főút 22 860 000 

12. magyar–osztrák Kópháza 861. sz. főút 25 125 000 

13. magyar–osztrák Sopron 84. sz. főút Sopron külterület 0897 40 000 000 

14. magyar–osztrák Fertőd 8531. j. út Sarród külterület 0244/1 25 400 000 

15. magyar–osztrák Hegyeshalom 1. sz. főút

Hegyeshalom külterület 0152/2
Hegyeshalom külterület 0156/2
Hegyeshalom külterület 0154/1

Hegyeshalom külterület 0152/16
 Hegyeshalom külterület 0152/17

 Hegyeshalom külterület 0159
Hegyeshalom külterület 0152/6 
Hegyeshalom külterület 018/17
Hegyeshalom külterület 0147/2

50 800 000 

2. melléklet az 1429/2019. (VII. 26.) Korm. határozathoz

A 7. pont a) alpontja szerinti építészeti koncepció kialakításának elemei

 1.  Kutatás és előkészítési feladatok:
a) a kezdeményezésben használt látványtervek beszerzése, azok összehasonlítása, módosítása,
b) összehasonlító környezettanulmány az  infrastruktúra, a  forgalmi adatok, a  környező települések vásárló- és 

munkaerő-potenciálja tekintetében,
c) megvalósíthatósági tanulmány egységes határ menti információs hálózat létrehozására.

 2.  Terv- és ötletpályázatok:
a) építészeti ötletpályázat portákra,
b) építészeti ötletpályázat kiszolgáló- és kereskedelmi létesítményekre,
c) parkosítási és tájépítészeti ötletpályázat,
d) ipariformaterv-pályázat.

 3.  Arculati alapelemek és kézikönyv elkészítése.
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3. melléklet az 1429/2019. (VII. 26.) Korm. határozathoz

A teljes körű felújítással, karbantartással érintett határátkelőhelyek

A B C

1. Határszakasz Határátkelőhely Útszám

2. magyar–ukrán Záhony 4. sz. főút

3. magyar–ukrán Lónya 41111. j. út

4. magyar–ukrán Barabás 4121. j. út

5. magyar–ukrán Beregsurány 41. sz. főút

6. magyar–ukrán Tiszabecs 491. sz. főút

7. magyar–román Csengersima 49. sz. főút

8. magyar–román Vállaj 4915. j. út

9. magyar–román Nyírábrány 48. sz. főút

10. magyar–román Létavértes 4814. j. út

11. magyar–román Ártánd 42. sz. főút

12. magyar–román Méhkerék 4252. j. út

13. magyar–román Gyula 44. sz. főút

14. magyar–román Battonya 4455. j. út

15. magyar–román Nagylak 43. sz. főút

16. magyar–román Kiszombor 431. sz. főút

17. magyar–szerb Tiszasziget 43104. j. út

18. magyar–szerb Röszke 5. sz. főút

19. magyar–szerb Röszke M5 gyorsforgalmi út

20. magyar–szerb Ásotthalom 55126. j. út

21. magyar–szerb Tompa 53. sz. főút

22. magyar–szerb Bácsalmás 5312. j. út

23. magyar–szerb Hercegszántó 51. sz. főút

24. magyar–horvát Udvar 56. sz. főút

25. magyar–horvát Beremend 5708. j. út

26. magyar–horvát Drávaszabolcs 58. sz. főút

27 magyar–horvát Barcs 6. sz. főút

28. magyar–horvát Berzence 6815. j. út

29. magyar–horvát Letenye M7 gyorsforgalmi út

30. magyar–horvát Letenye 7. sz. főút
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A Kormány 1430/2019. (VII. 26.) Korm. határozata
a Magyarország védelmi ipari kapacitásbővítéséhez szükséges állami kezességvállalásról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy az  MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által a  HDT Védelmi  

ipari Kft. „bejegyzés alatt” (1133 Budapest XIII. kerület, Pozsonyi út 56.) részére a  védelmi ipari kapacitásbővítés 
érdekében beruházás finanszírozására, illetve a  Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi  
XX. törvény (a továbbiakban: MFB tv.) 4.  § (2)  bekezdés a), b), d) és h)  pontja szerinti célokra nyújtani kívánt, 
legfeljebb 38 800 000 euró vagy annak megfelelő forint összegű hitelből eredő fizetési kötelezettségek 100%-áig 
az MFB tv. 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a magyar államot visszavonhatatlan készfizető kezesség terheli;

 2. a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 49.  § (4)  bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján az  1.  pont szerinti jogszabályi állami készfizető kezességvállalásért a  hitelfelvevő által 
fizetendő kezességvállalási díj mértékét a  fennálló hitelállomány összegére vetített, évi 0,5%-ban határozza meg 
azzal, hogy a  hitelfelvevő a  hitelszerződés hatálybalépésének évében a  hatálybalépéstől számított időszakra 
időarányos díj fizetésére köteles;

 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  2.  pont szerinti kezességvállalási díj összege meghatározásának és 
megfizetésének módjáról, valamint határidejéről tájékoztassa a hitelfelvevőt.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1431/2019. (VII. 26.) Korm. határozata
a tankönyvellátás finanszírozásának és az állami tankönyvfejlesztés folyamatának hosszú távú biztosításával 
kapcsolatos kormányzati állásfoglalásról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy 2020. január 1-jétől az ingyenes tankönyvellátás valamennyi köznevelési intézmény esetében, 

fenntartótól függetlenül a  Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal való közvetlen 
elszámolással valósuljon meg;

 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere, az  agrárminiszter, az  innovációért 
és technológiáért felelős miniszter és a  honvédelmi miniszter bevonásával – gondoskodjon az  1.  pontban 
meghatározott cél végrehajtása érdekében, az 1. melléklet szerint az egyes fenntartók költségvetési előirányzatán 
ingyenes tankönyvellátás érdekében rendelkezésre álló összegek átrendezéséről a  XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzat cím, 4. Köznevelési feladatok támogatása alcím, 15. Ingyenes 
tankönyvellátás támogatása jogcímcsoport javára.

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere 
agrárminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter 
honvédelmi miniszter

Határidő: a 2020. évi költségvetés végrehajtása során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1431/2019. (VII. 26.) Korm. határozathoz

  A B

1. Előirányzat megnevezése
Átrendezésre kerülő összeg

(forint)

2.
XII. Agrárminisztérium fejezet, 6. Mezőgazdasági középfokú szakoktatás  
intézményei cím

254 239 000

3. XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 2. Magyar Honvédség cím 3 844 000

4. XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 8. Szakképzési Centrumok cím 2 452 709 000

5. XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím 207 416 000

6. XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 18. Klebelsberg Központ cím 7 995 548 000

7.
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 2. Szociális és gyermekvédelmi 
intézményrendszer cím, 3. Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás 
és irányítás intézményei alcím

5 760 000

8.
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési 
támogatás jogcímcsoport 

2 904 224 000

9. Összesen: 13 823 740 000

A Kormány 1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból 
történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési 
maradványok egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

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

jogkörében eljárva elrendeli a  Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény  
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
aa) IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a  39. Normafa Park projekt egyes 

beruházási elemeinek kiegészítő támogatása címmel,
ab) X. Igazságügyi Minisztérium fejezet címrendjének a  21. Központi kezelésű előirányzatok címmel, 

valamint azon belül az 1. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások és bevételek alcímmel,  
1. Az IM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása jogcímcsoporttal,

ac) XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. A  Magyar 
Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások 
alcímének a 2. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok 
tőkeemelése, pótbefizetése jogcímcsoporttal, továbbá

ad) XLII. A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet címrendjének a  24. Babaváró támogatás 
banki költségtérítés címmel, a  25. Babaváró támogatás tartozások elengedése címmel és  
a 26. Babaváró támogatás kamattámogatása címmel, továbbá a 36. Nemzetközi pénzügyi intézmények 
felé vállalt kötelezettségek kiadásai címen belül a 4. Az NBB magyarországi székhelyének létesítésével 
kapcsolatos tőkeemelés alcímmel

 történő kiegészítését;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

b) az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a  Normafa Park történelmi sportterület 
megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1507/2016. (IX. 21.) Korm. határozat 5.  pont  
a) és d)  alpontjában szereplő beruházások megvalósítása érdekében – a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezet, 3. A  helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 
cím terhére 2 661 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 130. szám 5375

önkormányzatok támogatásai fejezet, 39. Normafa Park projekt egyes beruházási elemeinek kiegészítő 
támogatása cím javára, az 1. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

c) felhívja a  belügyminisztert, hogy gondoskodjon a b)  alpont szerinti költségvetési forrás terhére 
a  Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat részére – külön pályázat és kérelem benyújtása 
nélkül, az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  
(a továbbiakban: Ávr.) 101/A. §-a hatálya alá tartozó – vissza nem térítendő egyedi költségvetési támogatás 
nyújtásáról, a  támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói 
okirat alapján;
Felelős: belügyminiszter
Határidő: a b) alpont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal

d) egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a c)  alpont szerinti egyedi költségvetési támogatást a  támogatói 
okirat kiadását követően támogatási előlegként folyósítsa a  Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki 
Önkormányzat számára;

e) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 9 074 820 000 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el, az 1. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal, a  Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó 

társaságok tőkeemelése, pótbefizetése előirányzat javára történő átcsoportosítás esetében  
2019. augusztus 1.

f ) az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében, valamint az  Ávr. 153.  §-ában biztosított jogkörében eljárva 47 832 972 069 
forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, a  Kvtv. 1.  melléklet XLII. A  költségvetés közvetlen bevételei és 
kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, a 2. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

g) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 1 212 271 600 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el, a 3. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

h) az Áht. 21.  § (1)  bekezdésében és 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 64 123 027 231 
forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el – elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében visszatérítési 
kötelezettséggel – a Kvtv. 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok 
cím, 2. Központi tartalékok alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére, 
a 4. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 emberi erőforrások minisztere
 nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
 a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: 2020. június 30.

i) az Ávr. 152. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a XI. Miniszterelnökség fejezetnél 
keletkezett 867 907 732 forint, a  XII. Agrárminisztérium fejezetnél keletkezett 4 929 851 667 forint,  
a XIV. Belügyminisztérium fejezetnél keletkezett 57 719 541 680 forint, a XV. Pénzügyminisztérium fejezetnél 
keletkezett 16 769 283 897 forint, valamint a  XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetnél 
keletkezett 5 247 473 000 forint összegű, 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány 
2019. június 30-át követő, változatlan célú felhasználását;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

j) az Áht. 36.  § (4c)  bekezdés a)  pontjában biztosított jogkörében eljárva a  központi költségvetés  
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési 
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ágazati programok alcím, 30. Közúthálózat felújítása jogcímcsoport kiadási előirányzata terhére vállalható 
kötelezettségek mértékét a 2020. évre 13 000 000 000 forint összegben állapítja meg;

k) az Áht. 36.  § (4b)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja, hogy az  innovációért és 
technológiáért felelős miniszter a Magyar Falu Program részeként ütemezetten megvalósuló, kistelepüléseket 
érintő útfelújításokról szóló 1792/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 6.  pontjában foglaltak végrehajtása 
érdekében, a  j)  alpont szerinti éven túli korlát mértékéig a  2020. év vonatkozásában összesen legfeljebb  
13 000 000 000 forint összegben kötelezettséget vállaljon.

 2. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról,  
a  2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm. határozatok módosításáról 
szóló 1438/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat 1.  pont b)  alpontjában a  „2019. június 30.” szövegrész helyébe  
a „2019. december 31.” szöveg lép.

 3. A Tokaji borvidék közösségi infrastruktúra alapprogram megvalósítása érdekében szükséges többletforrás 
biztosításáról, valamint a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1943/2015. (XII. 15.) Korm. határozatban meghatározott egyes határidők módosításáról 
szóló 1198/2018. (IV. 4.) Korm. határozat 2. pontjában a „2019. június 30-ában” szövegrész helyébe a „2019. december 
15-ében” szöveg lép.

 4. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő 
átcsoportosításról, a  2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, fejezetek közötti és 
fejezeten belüli átcsoportosításról, a  Honvédelmi Minisztérium fejezet szociális hozzájárulási adó felhasználásáról 
és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat 1.  pont b)  alpontjában  
a „2019. december 31.” szövegrész helyébe a „2019. december 31., a Terrorelhárítási Központ cím javára biztosított 
504 400 000 forint tekintetében 2020. június 30.” szöveg lép.

 5. Az Országvédelmi Alapból történő átcsoportosításról, a  fejezeti stabilitási tartalék előirányzat felhasználásáról, 
a Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról 
és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1603/2018. (XI. 27.) Korm. határozat 1.  pont a)  alpontjában  
a  „2019. június 30.” szövegrész helyébe a  „2019. június 30., a  Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási 
kormányhivatalok cím javára biztosított 593 143 539 forintból 38 100 000 forint tekintetében 2019. december 31.” 
szöveg lép.

 6. A XI. Miniszterelnökség fejezet és a  XV. Pénzügyminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 
1781/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 2.  pontjában a „2019. július 31.” szövegrész helyébe a „2019. december 31.” 
szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

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
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

359028 3 A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -2 661 000 000

380906 39 Normafa Park projekt egyes beruházási elemeinek kiegészítő támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások 2 661 000 000

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
360239 11 Turisztikai Fejlesztési Célelőirányzat

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -6 598 620 000
21 Központi kezelésű előirányzatok 

2 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

381406 2

K6 Beruházások 6 598 620 000
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

36 Nemzetközi pénzügyi intézmények felé vállalt kötelezettségek kiadásai
1 Nemzetközi tagdíjak

295991 1 IBRD alaptőkeemelés
K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások -1 546 100 000

346739 2 IFC tőkeemelés
K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások -930 100 000

379628 4 Az NBB magyarországi székhelyének létesítésével kapcsolatos tőkeemelés
K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások 2 476 200 000

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

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

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

hatása

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

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

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

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
360239 11 Turisztikai Fejlesztési Célelőirányzat -6 598 620 000

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

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 11 735 820 000 11 735 820 000

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

Magyar Államkincstár  1 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2019.

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése

K I A D Á S O K 

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 
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2. melléklet az 1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XV. Pénzügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XXI. Miniszterelnöki Kormányiroda
XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

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

294502 1 Miniszterelnökség igazgatása
K1 Személyi juttatások 70 000 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 30 000 000
K3 Dologi kiadások 100 000 000

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

11 Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése
379662 11 Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa által jóváhagyott fejlesztések támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 2 159 000 000
30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

335740 8 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása 
K3 Dologi kiadások 200 518 896
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 901 700 000

42 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása

354395 2

K5 Egyéb működési célú kiadások 1 800 000 000

57

379073 9

K5 Egyéb működési célú kiadások 1 924 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 73 000 000

353640 75 Nemzeti Hauszmann Terv
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 6 970 000 000

359517 81 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatok
K3 Dologi kiadások 523 169
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 149 476 831

XV. Pénzügyminisztérium
237287 8 Magyar Államkincstár

K3 Dologi kiadások 2 500 000 000
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

270034 11 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
K6 Beruházások 79 241 522

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok

348695 6

K1 Személyi juttatások 63 500 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 37 677 105
K3 Dologi kiadások 1 142 950 000
K6 Beruházások 25 400 000

379017 21 Nyugat-Balkán Beruházási Támogatás
K1 Személyi juttatások 3 000 000
K5 Egyéb működési célú kiadások 147 000 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

23 Sporttevékenység támogatása
025155 4 Versenysport támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 834 521 000
277112 25 Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások

K5 Egyéb működési célú kiadások 39 400 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 960 600 000

24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
11 Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása

277145 2 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 225 600 000

26 Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása
2 Kulturális alapítványok, közalapítványok

297468 12 Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum) támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 94 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 26 000 000

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2019.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

Várkapitányság Nonprofit Zrt. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok 
ellátásának támogatása

Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok 
részére

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány szakmai 
feladatainak támogatása

Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok 
támogatása

K I A D Á S O K 
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XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
331340 2 Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok

K3 Dologi kiadások 5 000 000 000
347662 5 Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás

K3 Dologi kiadások 3 984 000
K5 Egyéb működési célú kiadások 996 016 000

359117 9 Tudatos nemzeti közjogi gondolkodás és a magyar kulturális értékek megőrzése és fejlesztése
K5 Egyéb működési célú kiadások 370 986 796

360239 11 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat
K3 Dologi kiadások 43 825 000
K5 Egyéb működési célú kiadások 10 956 175 000

376084 17 Aktív kikapcsolódást szolgáló programok, beruházások
K5 Egyéb működési célú kiadások 80 000 000

379273 23 Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
K3 Dologi kiadások 3 444 400
K5 Egyéb működési célú kiadások 722 918 300
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 134 714 050

XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
21 Központi kezelésű előirányzatok

6

381039 1 A mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. tőkeemelése
K6 Beruházások 3 800 000 000

XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia
303113 3 MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek

K1 Személyi juttatások 10 000 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 000 000
K3 Dologi kiadások 28 500 000
K6 Beruházások 96 000 000
K7 Felújítások 63 500 000

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
36 Nemzetközi pénzügyi intézmények felé vállalt kötelezettségek kiadásai

379628 4 Az NBB magyarországi székhelyének létesítésével kapcsolatos tőkeemelés
K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások 763 800 000

374873 43 Központi Maradványelszámolási Alap
K5 Egyéb működési célú kiadások -47 832 972 069

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

1 Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások
1 Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás

359928 13 Hungexpo fejlesztése
K6 Beruházások 4 000 000 000

2 Társaságokkal kapcsolatos kiadások 
1 Állami tulajdonú részesedések növekedését eredményező kiadások

296335 1 Az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés 
K6 Beruházások 200 000 000

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

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

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

hatása

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

Államháztartási 
egyedi azonosító

B E V É T E L
A módosítást elrendelő jogszabály/ 

határozat száma

A mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. által ellátott állami feladatok koordinálásáért felelős 
kormánybiztos tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
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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

294502 1 Miniszterelnökség igazgatása 200 000 000
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
11 Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése

379662 11 Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa által jóváhagyott fejlesztések támogatása 2 159 000 000
30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

335740 8 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása 1 102 218 896
42 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása

354395 2 1 800 000 000

57

379073 9 1 997 000 000

353640 75 Nemzeti Hauszmann Terv 6 970 000 000
359517 81 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatok 150 000 000

XV. Pénzügyminisztérium
237287 8 Magyar Államkincstár 2 500 000 000

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
270034 11 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 79 241 522

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok

348695 6 1 269 527 105

379017 21 Nyugat-Balkán Beruházási Támogatás 150 000 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
23 Sporttevékenység támogatása

025155 4 Versenysport támogatása 834 521 000
277112 25 Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások 1 000 000 000

24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
11 Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása

277145 2 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása 225 600 000
26 Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott intézmények támogatása

2 Kulturális alapítványok, közalapítványok
297468 12 Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum) támogatása 120 000 000

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
331340 2 Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok 5 000 000 000
347662 5 Batthyány Lajos Alapítvány működéséhez és feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 1 000 000 000
359117 9 Tudatos nemzeti közjogi gondolkodás és a magyar kulturális értékek megőrzése és fejlesztése 370 986 796
360239 11 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat 11 000 000 000
376084 17 Aktív kikapcsolódást szolgáló programok, beruházások 80 000 000
379273 23 Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 861 076 750

XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia
303113 3 MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek 200 000 000

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

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 47 832 972 069 47 832 972 069

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

Magyar Államkincstár  1 példány

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány szakmai 
feladatainak támogatása

Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok 
részére

Várkapitányság Nonprofit Zrt. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok 
ellátásának támogatása

Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok 
támogatása

T Á M O G A T Á S 
A módosítást elrendelő jogszabály/ 

határozat száma
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3. melléklet az 1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
X. Igazságügyi Minisztérium
XI. Miniszterelnökség
XII. Agrárminisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

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
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

359017 2 A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások -500 000 000

X. Igazságügyi Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

375928 29

K6 Beruházások -240 371 000
21 Központi kezelésű előirányzatok

1 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások és bevételek
380939 1 Az IM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása

K5 Egyéb működési célú támogatások 20 827 175
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

380595 59 Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos feladatok támogatása
K5 Egyéb működési célú támogatások 500 000 000

XII. Agrárminisztérium
004240 1 Agrárminisztérium igazgatása

K3 Dologi kiadások 1 073 425
XIV. Belügyminisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Ágazati célfeladatok

347762 56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
K3 Dologi kiadások 60 773 000

XV. Pénzügyminisztérium
000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

K3 Dologi kiadások 142 098 000
K6 Beruházások 37 500 000

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

38 Egyéb feladatok
379039 32 A 2021. évi vadászati kiállítás előkészítésének és felvezető eseményeinek támogatása

K3 Dologi kiadások -1 073 425
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

21 Központi kezelésű előirányzatok
1 A Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

379251 1 A Miniszterelnöki Kabinetiroda tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése
K6 Beruházások 450 000 000

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

2 Társaságokkal kapcsolatos kiadások
1 Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások

296335 1 Az MNV Zrt. által végrehajtott részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés
K6 Beruházások -450 000 000

2 Állami tulajdonú társaságok támogatása
296357 2 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok támogatása

K5 Egyéb működési célú támogatások -20 827 175

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

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

B E V É T E L

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2019.

Államháztartási 
egyedi 

azonosító
A módosítást elrendelő jogszabály/ 

határozat száma

K I A D Á S O K 

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

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

A közigazgatási bírósági szervezet létrehozásának és működésének előkészítésével kapcsolatos 
kiadások támogatása
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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
X. Igazságügyi Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Célelőirányzatok

375928 29 -240 371 000

XI. Miniszterelnökség
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
380595 59 Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos feladatok támogatása 500 000 000

XII. Agrárminisztérium
004240 1 Agrárminisztérium igazgatása 1 073 425

XIV. Belügyminisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Ágazati célfeladatok
347762 56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 60 773 000

XV. Pénzügyminisztérium
000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 179 598 000

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

38 Egyéb feladatok
379039 32 A 2021. évi vadászati kiállítás előkészítésének és felvezető eseményeinek támogatása -1 073 425

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: 1 212 271 600 1 212 271 600

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

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

T Á M O G A T Á S 

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A közigazgatási bírósági szervezet létrehozásának és működésének előkészítésével kapcsolatos 
kiadások támogatása

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

azonnal
Magyar Államkincstár  1 példány
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4. melléklet az 1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XV. Pénzügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
LXV. Bethlen Gábor Alap

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) 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
376284 1 Falusi Útalap

K5 Egyéb működési célú kiadások 2 500 000 000
378517 2 Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása

K3 Dologi kiadások 215 094 443
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 32 455 555 000

42 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása

354395 2

K5 Egyéb működési célú kiadások 556 307 413
XV. Pénzügyminisztérium

26 Központi kezelésű előirányzatok 
2 Központi tartalékok 

297102 1 Rendkívüli kormányzati intézkedések
K5 Egyéb működési célú kiadások -64 123 027 231

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

32 Közlekedési ágazati programok
358584 30 Közúthálózat felújítása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 7 000 000 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
13 Művészeti tevékenységek

379028 14 Az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása
K1 Személyi juttatások 3 000 000 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 352 500 000
K5 Egyéb működési célú kiadások 6 647 500 000

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
375328 15 Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtése

K3 Dologi kiadások 3 807 000
K5 Egyéb működési célú kiadások 99 500 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 988 279 000

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
379828 24 Babaváró támogatás banki költségtérítés

K5 Egyéb működési célú kiadások 1 680 000 000
379817 25 Babaváró támogatás tartozások elengedése

K5 Egyéb működési célú kiadások 1 095 000 000
379284 26 Babaváró támogatás kamattámogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 2 579 484 375
42 Alapok támogatása

263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 990 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 960 000 000

LXV. Bethlen Gábor Alap
263145 4 Nemzetpolitikai célú támogatások

K5 Egyéb működési célú kiadások 1 990 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 960 000 000

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2019.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány szakmai 
feladatainak támogatása

K I A D Á S O K 
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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
LXV. Bethlen Gábor Alap

2 Költségvetési támogatás
284901 3 Eseti támogatás

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 990 000 000
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 960 000 000

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme 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
376284 1 Falusi Útalap 2 500 000 000
378517 2 Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása 32 670 649 443

42 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány támogatása

354395 2 556 307 413

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

32 Közlekedési ágazati programok
358584 30 Közúthálózat felújítása 7 000 000 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

13 Művészeti tevékenységek
379028 14 Az előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása 10 000 000 000

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
375328 15 Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtése 1 091 586 000

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

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 64 123 027 231 64 123 027 231

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E L

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

Magyar Államkincstár  1 példány

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány szakmai 
feladatainak támogatása
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A Kormány 1433/2019. (VII. 26.) Korm. határozata
a Nemzeti Védelmi Szolgálat létszámfejlesztéséhez szükséges források biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért a  Nemzeti Védelmi Szolgálat megbízhatósági vizsgálat szempontjából védett állományának 

létszámfejlesztéséhez (a továbbiakban: létszámfejlesztés) szükséges források biztosításával;
 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a  létszámfejlesztéssel kapcsolatos feladatok végrehajtása 

érdekében a 2019. évben 265 686 293 forint forrás biztosításáról a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről 
szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 2. Nemzeti Védelmi Szolgálat cím javára;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a felmerülés ütemében

 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a 2020. évtől gondoskodjon a  létszámfejlesztéssel kapcsolatos 
feladatok végrehajtása érdekében évi 481 234 022 forint rendelkezésre állásáról a  központi költségvetés  
XIV. Belügyminisztérium fejezetében;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a 2020. évben a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során, a 2021. évtől az adott évi 

központi költségvetés tervezése során
 4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (4c)  bekezdés a)  pontjában meghatározott jogkörében  

eljárva a  XIV. Belügyminisztérium fejezet, 2. Nemzeti Védelmi Szolgálat cím terhére vállalható kötelezettségek felső 
korlátját a létszámfejlesztés vonatkozásában a 2019. évben 265 686 293 forintban, a 2020. évben 481 234 022 forintban 
állapítja meg;

Felelős: belügyminiszter
Határidő: azonnal

 5. úgy határoz, hogy a  Nemzeti Védelmi Szolgálat létszámfejlesztéséhez kapcsolódó beszerzések lefolytatása során 
a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) 
Korm. határozat 1. pontját nem kell alkalmazni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1434/2019. (VII. 26.) Korm. határozata
a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság finanszírozásához 
szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli 

a  Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1.  melléklet XVIII. Külgazdasági és 
Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím 34. HIPA NZrt. működési 
támogatása jogcímcsoporttal történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter 
külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: azonnal
 2. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy gondoskodjon a  HIPA NZrt. működéséhez szükséges 2019.  évi 

forrás biztosításáról az  1.  pontban meghatározott előirányzat javára a  Magyarország 2019. évi központi 
költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény 1.  melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezeten belüli 
átcsoportosítás útján, az 5. Nemzeti Befektetési Ügynökség cím megszüntetésével kapcsolatos zárlati intézkedések 
megtétele előtt.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: 2019. augusztus 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1435/2019. (VII. 26.) Korm. határozata
a Határtalanul! program 2019. évi többletforrás-igényének biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért a Határtalanul! program 2019. évi többletforrás-igényének biztosításával;
 2.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  1.  pontban meghatározottak megvalósítása érdekében – a  miniszterelnök 

általános helyettesének közreműködésével – gondoskodjon a  Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről 
szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet, 9. Határtalanul! 
program támogatása cím javára egyszeri 596 065 361 forint, illetve a  Kvtv. 1.  melléklet LXV. Bethlen Gábor Alap 
fejezet, 5. Alapkezelő működési költségei cím javára egyszeri 2 384 261 forint biztosításáról.

Felelős: pénzügyminiszter
 a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1436/2019. (VII. 26.) Korm. határozata
a 2020. évi Vízilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges többletforrás biztosításáról

A Kormány
 1.  egyetért azzal, hogy a  2020. évi 35. Úszó-, Nyíltvízi-, Műugró-, Műúszó- és Óriástoronyugró Európa-bajnokság 

rendezési jogának megszerzése érdekében, valamint a  2020. évi Vízilabda Európa-bajnokság rendezési jogának 
megszerzése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1320/2016. (VII. 1.) Korm. határozatban 
biztosított költségvetési támogatáson felül a  2020. évi Vízilabda Európa-bajnokság (a továbbiakban: Vízilabda EB) 
megrendezéséhez a 2019. évben 834 521 000 forint költségvetési többlettámogatás kerüljön biztosításra a Nemzeti 
Sportügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) részére;

 2.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon a  Vízilabda EB 
megrendezéséhez 834 521 000 forint többletforrás rendelkezésre állásáról a  Magyarország 2019. évi központi 
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 4. Versenysport támogatása jogcímcsoport 
javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: 243 227 750 forintot 2019. október 1-jéig, 
591 293 250 forintot 2019. december 1-jéig

 3.  felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a  2.  pont alapján biztosított forrás terhére 
a  Társasággal támogatási jogviszony létesítéséről elszámolási, a  fel nem használt támogatás tekintetében 
visszatérítési kötelezettséggel.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 2. pont szerinti források rendelkezésre állását követően haladéktalanul

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1437/2019. (VII. 26.) Korm. határozata
a 2019-ben Budapesten megrendezendő Maccabi Európa Játékok járművei számára az autóbusz forgalmi 
sáv használatáról

 1.  A  Kormány felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy – a  2019-ben Budapesten megrendezendő Maccabi 
Európa Játékok Szervező Bizottsága bevonásával – a  játékok ideje alatt az  autóbusz forgalmi sávon a közúti 
közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 36.  § (8)  bekezdés b)  pont bf )  alpontja 
alapján az  autóbusz forgalmi sáv használatára jogosult járműveket kijelölje, és részükre az  1.  melléklet szerinti 
igazolást és matricát kiadja.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

 2.  Az 1. pont szerinti járművek megjelölésére szolgáló jelzést (matricát), annak a  járművön történő rögzítési módját, 
a jelzés viselésére jogosító igazolás tartalmát és használatának ellenőrzését az 1. melléklet tartalmazza.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1437/2019. (VII. 26.) Korm. határozathoz

Az érintett járművek megjelölésére szolgáló jelzés (matrica), annak a járművön történő rögzítési 
módja, a jelzés viselésére jogosító igazolás tartalma és használatának ellenőrzése

 1. A kijelölt járművek megjelölésére szolgáló jelzést az 1. ábra tartalmazza.
1.1.  Kivitel: öntapadó matrica
1.2.  Elhelyezés: a jármű elején és hátulján
1.3.  Ha a jármű szélvédőjén helyezik el:
 Méretek:  szélesség 10 cm
    magasság 10 cm
1.4. Ha a jármű egyéb részén helyezik el:
 Méretek:  szélesség 30 cm
   magasság 20 cm

      1. ábra
 2.  Az  1.  pontban meghatározott jelzést a  jármű első és hátsó részén úgy kell elhelyezni, hogy megfeleljen a  közúti 

járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.)  
KöHÉM rendelet 97. §-a rendelkezéseinek.

 3.  A jelzés (matrica) járműre történő felhelyezésre jogosító igazolás tartalma:
„Az autóbusz forgalmi sáv használatára jogosító igazolás”
3.1.  Járműadatok:
 rendszám
 gyártmány
 típus
3.2.  A forgalmi engedély száma
3.3.  Az igazolás kiállításának kelte
3.4.  A kiállító aláírása
3.5.  A kiállító bélyegzőjének helye
3.6.  Az igazolás érvényessége (év, hónap, nap)
3.7.  Az 1. pontban meghatározott jelzés (matrica) színes lenyomata

 4.  Az igazolás használatának ellenőrzése:
Az igazolás és a  jelzés (matrica) használatát a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 44.  § (2)  bekezdése 
szerint a rendőrség ellenőrzi.
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A Kormány 1438/2019. (VII. 26.) Korm. határozata
a kiemelt fővárosi sportegyesületek, valamint a Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete  
sportszakmai feladatainak ellátásához szükséges kiegészítő támogatás biztosításával összefüggő 
kormányzati intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért az  emberi erőforrások minisztere által bemutatott, a  kiemelt fővárosi sportegyesületek és  

a Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete sportszakmai feladatainak megvalósításával;
 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon az  1.  pont szerinti 

feladatokhoz szükséges 7 220 000 000 forint központi költségvetési támogatás biztosításáról a  Magyarország  
2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 30. Kiemelt sportegyesületek 
működésének támogatása jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

 3. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy az  1.  pont szerinti sportszervezeteknek az  ott meghatározott 
célra, a  2.  pont alapján biztosított forrás terhére – külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, támogatási 
előlegként az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A.  §-a 
hatálya alá tartozó – 2021. január 31-éig történő elszámolási kötelezettséggel támogatást nyújtson, a  támogatás 
felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 2. pont végrehajtását követően 30 napon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1439/2019. (VII. 26.) Korm. határozata
a Nemzeti Táncszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szakmai feladatai ellátásához szükséges 
többletforrás biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért a Nemzeti Táncszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szakmai feladatellátásának és a zavartalan 

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

foglalt cél 2019. évi megvalósítása érdekében – a  kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és 
kincstári díjakkal együtt – 531 855 000 forint többletforrás biztosításáról a  Magyarország 2019. évi központi 
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 28. Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása alcím javára.

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2019. augusztus 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1440/2019. (VII. 26.) Korm. határozata
a K–12 Mesterszalon kialakításával és működésével összefüggő intézkedésekről

A Kormány a K–12 Mesterszalon kialakítása, kulturális és pedagógiai programjának megvalósítása érdekében
 1. egyetért a Budapest, VIII. kerület Krúdy Gyula utca 12. szám alatt található társasház 36668/0/A/44 helyrajzi számú 

ingatlanrészének felújításával és a működéshez szükséges eszközbeszerzéssel;
 2. egyetért az 1. pontban foglalt cél megvalósításához a 2019. és 2020. évben szükséges, a kifizetésekhez kapcsolódó 

pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt 350 000 000 forint biztosításával az  alábbi ütemezés 
szerint:
a) a 2019. évben 100 000 000 forint,
b) a 2020. évben 250 000 000 forint;

 3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva elrendeli a  Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása alcím, 21. A K–12 Mesterszalon kialakítása jogcímcsoporttal történő 
kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – az  1.  pont szerinti cél 
megvalósításához gondoskodjon a  2019. évben szükséges, a  kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós 
illetékkel és kincstári díjakkal együtt legfeljebb 100 000 000 forint központi költségvetési forrás biztosításáról 
a  Kvtv.  1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
50. Kulturális szakmai feladatok támogatása alcím, 21. A K–12 Mesterszalon kialakítása jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a felmerülés ütemében
 5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon a 2020. évben 

szükséges legfeljebb 250 000 000 forint központi költségvetési forrás biztosításáról a 2020. évi központi költségvetés 
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a felmerülés ütemében
 6. az Áht. 36.  § (4c)  bekezdés b)  pontjában biztosított jogkörében eljárva a  Kvtv. I.  melléklet XX. Emberi Erőforrások 

Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása alcím, 
21. A K–12 Mesterszalon kialakítása jogcímcsoport terhére a költségvetési éven túli év kiadási előirányzata terhére 
vállalható kötelezettségek 2020. évre vonatkozó felső korlátját 250 000 000 forintban állapítja meg;

 7. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy dolgozza ki a  K–12 Mesterszalon kulturális, pedagógiai és 
tanórán kívüli nevelési programjai finanszírozásának hosszú távú stratégiáját, és az  állami szerepvállalás rögzítése 
érdekében – a  pénzügyminiszter egyetértésével – kössön együttműködési megállapodást a  Fesztiválakadémia 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (1061 Budapest, Király utca 50. fszt. 3., adószám: 25416921-1-42, 
cégjegyzékszám: 01 09 273907);

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
pénzügyminiszter

Határidő: 2020. december 31.
 8.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az  együttműködési megállapodás végrehajtásához szükséges 

forrás biztosításáról a 2021. évtől a központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: az adott évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1441/2019. (VII. 26.) Korm. határozata
a „Déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítése” tárgyú, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz által 
társfinanszírozott projekt megvalósításával összefüggésben felmerült költségnövekménnyel kapcsolatos 
intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért a  transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) Magyarországot érintő vasútvonal-hálózatának egyik 

legkritikusabb eleme, az  egyúttal elsődleges regionális és országos hálózati szereppel bíró Budapest-Kelenföld–
Ferencváros vasútállomások közötti vasúti fővonal kapacitásbővítő fejlesztése, valamint – a Nádorkert, a Közvágóhíd 
és a  Népliget térségében új megállók és módváltópontok létesítése által – elővárosi funkciója erősítésének 
szükségességével (a továbbiakban: Déli Körvasút fejlesztése és kapacitásbővítése);

 2. egyetért a  Déli Körvasút fejlesztésének és kapacitásbővítésének I. ütemeként a „Déli összekötő vasúti Duna-híd 
korszerűsítése” tárgyú, az  Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz által társfinanszírozott projekt (a továbbiakban: 
projekt) megvalósításához szükséges hazai költségvetési támogatás összegének növelésével és forrásszerkezetének 
módosításával az 1. és a 2. melléklet szerint;

 3. egyetért a  projekt hazai költségvetési támogatásának a  központi költségvetés XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 
2.  Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 13. Közvetlen uniós támogatások alcím, 1. Európai Hálózatfinanszírozási 
Eszköz (CEF) projektek jogcímcsoport terhére történő finanszírozásával;

 4. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a  projekt végrehajtó szervvel 
megkötött támogatási szerződésének a 2. mellékletben foglalt táblázat C oszlopa szerinti módosításáról;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal

 5. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert és az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy 
tegyék meg a  szükséges intézkedéseket a  központi költségvetésből finanszírozott kulcsfontosságú budapesti 
kötöttpályás közlekedési projektekről szóló 1655/2017. (IX. 13.) Korm. határozat 1.  mellékletében foglalt táblázat 
1. sorában meghatározott Déli Körvasút fejlesztése és kapacitásbővítése projekt műszakilag lehetséges leggyorsabb 
ütemezéssel történő megvalósítása érdekében a  2021–2027 közötti európai uniós programozási időszakban 
közlekedésfejlesztésre rendelkezésre álló források terhére.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a 2021–2027 közötti európai uniós programozási időszak közlekedésfejlesztésre rendelkezésre 
álló forrásainak tervezése keretében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1441/2019. (VII. 26.) Korm. határozathoz

 
 
 
 

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

1. 
Kapcsolódó program 

megnevezése 
Projekt 

megnevezése 
Kedvezményezett Végrehajtó szerv 

Eredeti Változás Változást követő 

A projekt rövid 
bemutatása 

A projekt 
tervezett 

összköltsége 
(nettó, forint) 

A projekt 
tervezett 

összköltsége 
(bruttó, forint) 

Európai 
Hálózatfinanszíroz
ási Eszköz révén 

finanszírozott 
támogatás 
összege 

(bruttó, forint) 

Hazai 
költségvetési 

támogatás 
tervezett 
összege 

(bruttó, forint) 

A projekt 
tervezett 

összköltsége 
(nettó, forint) 

A projekt 
tervezett 

összköltsége 
(bruttó, forint) 

Európai 
Hálózatfinanszírozási 

Eszköz révén 
finanszírozott 

támogatás összege 
(bruttó, forint) 

Hazai 
költségvetési 

támogatás 
tervezett 
összege 

(bruttó forint) 

A projekt 
tervezett 

összköltsége 
(nettó, forint) 

A projekt tervezett 
összköltsége 
(bruttó, forint) 

Európai 
Hálózatfinanszírozási 

Eszköz révén 
finanszírozott 

támogatás összege 
(bruttó, forint) 

Hazai költségvetési 
támogatás tervezett 

összege 
(bruttó, forint) 

2. 
Európai 

Hálózatfinanszírozási 
Eszköz 

Déli 
összekötő 

vasúti Duna-
híd felújítása 

Magyar Állam 

NIF Nemzeti 
Infrastruktúra 

Fejlesztő 
zártkörűen 

működő 
Részvénytársaság 

35 799 999 558 45 428 199 559 30 429 999 624 14 998 199 935 2 153 908 926 2 735 464 335 0 2 735 464 335 37 953 908 484 48 163 663 894 30 429 999 624 17 733 664 270 

A korszerűsítés 
keretében kerül sor 
a Déli összekötő 
vasúti Duna-híd 
felújítására és  
a kapacitás-
bővítéshez 
későbbiekben 
felhasználható 
harmadik 
hídszerkezet 
megépítésére  
a forgalom 
folyamatos 
fenntartása mellett. 
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2. melléklet az 1441/2019. (VII. 26.) Korm. határozathoz

A központi költségvetésben meghatározott Uniós fejlesztések fejezetből biztosított forrás  
(bruttó, forint)

  A B C D

1. Év Összesen
Végrehajtó szervnél 

felmerülő költségek

Kedvezményezettnél 

felmerülő költségek

2. 2017 4 539 136 955 4 539 136 955 –

3. 2018 18 542 000 18 542 000 –

4. 2019 11 155 323 956 11 145 673 956 9 650 000

5. 2020 5 720 301 270 5 713 506 270 6 795 000

6. 2021 16 276 527 203 16 269 732 203 6 795 000

7. 2022 10 447 037 510 10 440 242 510 6 795 000

8. 2023 6 795 000 – 6 795 000

9. Összesen  48 163 663 894     48 126 833 894     36 830 000

A Kormány 1442/2019. (VII. 26.) Korm. határozata
a Dunakiliti–Dobrohošt (Doborgaz) közötti gyalogos-kerékpáros Duna-híd magyar oldali létesítményeinek 
kezeléséről

A Kormány felhívja a  belügyminisztert, hogy – az  Országos Vízügyi Főigazgatóság útján – gondoskodjon 
a  rendelkezésére álló források terhére a  Dunakiliti–Dobrohošt (Doborgaz) közötti gyalogos-kerékpáros Duna-híd 
magyar oldali létesítményeinek kezeléséről, ideértve a beruházás előkészítéséhez kapcsolódó kezelői feladatokat.

Felelős: belügyminiszter
Határidő:  2019. július 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1443/2019. (VII. 26.) Korm. határozata
a Magyar Nemzeti Táncegyüttes állandó játszóhely-kialakítását célzó beruházás előkészítésének a Beruházás 
Előkészítési Alapból történő támogatásáról

A Kormány
 1.  egyetért a  Magyar Nemzeti Táncegyüttes állandó játszóhelyének a  Budapest, belterület 38837/7 helyrajzi számú, 

természetben a 1087 Budapest, Kerepesi út 29/b szám alatti ingatlanon történő kialakítására, továbbá a kapcsolódó 
fejlesztések megvalósítására irányuló beruházás (a továbbiakban: Beruházás) koncepciójával, valamint a Beruházás 
ennek megfelelő előkészítésének szükségességével;

 2.  a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;
 3.  a  Beruházásnak a  Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 

(a  továbbiakban: Rendelet) 2.  § (2)  bekezdés b), c), k), l), n), o) és p)  pontja szerinti előkészítési fázisaira  
– a kifizetéshez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együtt – összesen 638 226 000 forint 
forrást biztosít a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 
1.  melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím,  
4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére azzal, hogy az előkészítési fázisokat legkésőbb 2021. november 1.  
napjáig kell megvalósítani;

 4.  az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 
a Beruházás előkészítési feladatainak finanszírozása érdekében – a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós 
illetékkel és a  kincstári díjakkal együtt – összesen 638 226 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 
1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 
4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezet, 20. Fejezeti kezelési előirányzatok cím, 28. Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása alcím 
javára az  1.  melléklet szerint, elszámolási, valamint a  fel nem használt rész tekintetében a  Beruházás Előkészítési 
Alapba történő visszafizetési kötelezettséggel;
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal
A fel nem használt rész visszafizetése tekintetében

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 6. pont a) alpontja szerinti jelentés tudomásulvételét követő 15 napon belül

 5. egyetért azzal, hogy
a) a  3.  pont szerinti előkészítési feladatokat – az  emberi erőforrások miniszterének szakmai felügyeletével és 

együttműködésével – a Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
b) a Beruházást a Beruházási Ügynökség
valósítsa meg;

 6. felhívja
a) az emberi erőforrások miniszterét, hogy készítsen jelentést a Rendelet 8. § (1) bekezdése szerinti beszámolási 

kötelezettség teljesítése érdekében a  3.  pontban meghatározott előkészítési fázisok végrehajtásának 
állapotáról, valamint a felhasznált forrás összegéről,
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 3. pont szerinti véghatáridő lejártát követő 30 napon belül

b) a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Beruházás megvalósítására lefolytatott 
feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján készítsen előterjesztést a  Kormány részére a  Beruházás 
megvalósításáról, a  kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a  kifizetések ütemezésének, 
valamint az üzemeltetési költségek bemutatásával;
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: a Beruházás megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárást követően

 7. egyetért azzal, hogy a  Beruházással létrejövő létesítmény vagyonkezelője és üzemeltetője a  Honvéd Együttes 
Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legyen.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1443/2019. (VII. 26.) Korm. határozathoz

XV. Pénzügyminisztérium 
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

 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
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
264178 28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása 

K6 Beruházások 638 226 000
XV. Pénzügyminisztérium

26 Központi kezelésű előirányzatok
2 Központi tartalékok 

375739 4 Beruházás Előkészítési Alap 
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -638 226 000

 forintban
Államház-

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

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

hatása

 forintban
Államház-

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

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

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
264178 28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása 638 226 000

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: 638 226 000 638 226 000

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat 

száma

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

Magyar Államkincstár 1 példány
azonnal

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat 

száma

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2019.

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat 

száma



5396 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 130. szám 

A Kormány 1444/2019. (VII. 26.) Korm. határozata
a Steindl Imre Programra vonatkozó egyes részhatáridők egységesítéséről

A Kormány
 1. a Steindl Imre Program harmadik ütemével kapcsolatos további döntések meghozataláról szóló 1372/2018.  

(VIII. 13.) Korm. határozat 1.2.  alpontjában foglaltaktól eltérően, az  Agrárminisztérium épülete rekonstrukcióját 
célzó beruházás kiegészítéseként az  Agrárminisztérium épülete alatt megvalósítandó, a  Budapest V. kerület,  
Alkotmány utca 2. és Kossuth Lajos tér 12. szám alatti, Budapest V. kerület, belterület 24898 helyrajzi számon 
nyilvántartott épület (a  továbbiakban: Igazságügyi Palota) és az  Agrárminisztérium épülete használóit kiszolgáló 
mélygarázs-beruházás és a  kapcsolódó felszíni rendezés érdekében a  tervezési és egyéb előkészítő munkák 
elvégzésére tűzött határidőt – 2019. augusztus 31. napja helyett – 2020. október 31. napjában határozza meg;

 2. a Steindl Imre Program egyes elemei megvalósításának előkészítését végző állami tulajdonú nonprofit 
gazdasági társaság alapításáról szóló 1788/2016. (XII. 17.) Korm. határozat 6.  pontjában foglalt, az 
Igazságügyi Palota épületének rekonstrukciója vonatkozásában a  kiviteli tervek elkészítését érintően, 
a  Steindl Imre Programmal kapcsolatos további döntések meghozataláról szóló 1216/2019. (IV. 23.)  
Korm. határozat 1.  pontjával 2020. március 31. napjára módosított határidőt – 2020. március 31. napja helyett – 
2020. október 31. napjában határozza meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1445/2019. (VII. 26.) Korm. határozata
a Jedlik Ányos Terv felülvizsgálatáról

A Kormány
 1. egyetért az  elektromobilitás hazai elterjesztésével, és jóváhagyja a  Hazai Elektromobilitási Stratégia, Jedlik Ányos 

Terv 2.0 (a továbbiakban: Jedlik Ányos Terv felülvizsgálata) című dokumentumot;
 2. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a  Jedlik Ányos Terv 

felülvizsgálatáról szóló dokumentum – a Kormány honlapján történő – közzétételéről;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja az  érintett minisztereket, hogy működjenek közre a  Jedlik Ányos Terv felülvizsgálatáról szóló 
dokumentumban megjelölt prioritások megvalósításához szükséges intézkedések végrehajtásában;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 
pénzügyminiszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
belügyminiszter 
agrárminiszter 
emberi erőforrások minisztere 
külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: folyamatos, a  Jedlik Ányos Terv felülvizsgálatáról szóló dokumentumban meghatározott 
határidőkkel összhangban

 4. visszavonja a Jedlik Ányos Tervhez kapcsolódó jogalkotási feladatokról szóló 1487/2015. (VII. 21.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1446/2019. (VII. 26.) Korm. határozata
a Bay Zoltán Nemzeti Kutatóintézet-hálózat kialakításáról

A Kormány
 1. egyetért a  Bay Zoltán Nemzeti Kutatóintézet-hálózat kialakításával, és felhívja az  innovációért és technológiáért 

felelős minisztert, hogy gondoskodjon kutatóintézet-hálózat kialakításával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2020. január 1.

 2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a 2020. évtől gondoskodjon a Bay Zoltán Nemzeti 
Kutatóintézet-hálózat integrációjához kapcsolódó forrás biztosításáról a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 
Alap előirányzat terhére.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1447/2019. (VII. 26.) Korm. határozata
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület központi költségvetési támogatásból megvalósuló egyes 
beszerzései tekintetében közbeszerzési eljárás lefolytatása alól történő felmentéséről

A Kormány a  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 5.  § (5)  bekezdése alapján 
a  Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (nyilvántartási száma: 01-02-0000010, székhelye: 1125 Budapest, 
Szarvas Gábor út 58–60.) részére
a) a fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, a 2017. évi költségvetési maradványok 

egy részének felhasználásáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1806/2018. (XII. 23.) 
Korm. határozat alapján juttatott, és az ezen források terhére a GF/SZKF/1106/6/2018. iktatószámú támogatói 
okirattal biztosított támogatásból, valamint

b) a Központi Maradványelszámolási Alapból, valamint a  Beruházás Előkészítési Alapból történő előirányzat-
átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1299/2019. (V. 27.) Korm. határozat 
alapján juttatott, és az  ezen források terhére a  KT-ME/220/5/2019 iktatószámú támogatási szerződésben 
biztosított támogatásból

megvalósuló beszerzései tekintetében – figyelembe véve a támogatási cél sajátosságait – felmentést ad a Kbt. 5. § 
(3) bekezdésének alkalmazása alól.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1448/2019. (VII. 26.) Korm. határozata
az Európai Unió Régiók Bizottsága Nemzeti Delegáció tagjainak és póttagjainak jelöléséről

A Kormány
 1. a helyi és regionális érdekek Európai Unióban történő képviselete biztosítására a  Régiók Bizottsága Nemzeti 

Delegáció tagjainak és póttagjainak sorába a következő személyeket jelöli:

a) teljes jogú tagként vesz részt a Régiók Bizottsága munkájában:
aa) Árgyelán János, a Fejér Megyei Közgyűlés képviselője,
ab) Dr. Bóka István, Balatonfüred Város polgármestere,
ac) Dudás Róbert, Mátraballa Község polgármestere,
ad) Horváth Jácint, Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzat képviselője,
ae) Dr. Kóbor József, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat képviselője,
af ) Kovács Raymund, Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat képviselője,
ag) Magyar Anna, a Csongrád Megyei Közgyűlés alelnöke,
ah) Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke,
ai) Ribányi József, a Tolna Megyei Közgyűlés alelnöke,
aj) Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke,
ak) Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés elnöke,
al) Varga Zoltán, a Békés Megyei Közgyűlés tagja;

b) póttagként vesz részt a Régiók Bizottsága munkájában:
ba) Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés alelnöke,
bb) Karácsony János Ádám, Tahitótfalu Községi Önkormányzat képviselője,
bc) Kiss Attila, Hajdúböszörmény Város polgármestere,
bd) Dr. Makay-Beró Henrietta, Tata Város alpolgármestere,
be) Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke,
bf ) Dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke,
bg) Samu Tamás Gergő, a Békés Megyei Közgyűlés tagja,
bh) Dr. Simon Gábor, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat képviselője,
bi) Skuczi Nándor, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke,
bj) Temerini Ferenc, Soltvadkert Város Önkormányzat képviselője,
bk) Tüttő Kata, Budapest Főváros XII. Kerületi Önkormányzat képviselője,
bl) Dr. Vántsa Botond, Szigetszentmiklós Város alpolgármestere;

 2. visszavonja az  Európai Unió Régiók Bizottsága Nemzeti Delegáció tagjainak és póttagjainak jelöléséről szóló 
1687/2018. (XII. 17.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 130. szám 5399

A Kormány 1449/2019. (VII. 26.) Korm. határozata
az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú („Digitális kompetencia fejlesztése” című) projekt 
támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési 
keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány egyetért
a) az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú, „Digitális kompetencia fejlesztése” című projekt 

(a  továbbiakban: projekt) támogatásának az  1.  melléklet szerinti növelésével, és az  európai uniós forrásból 
finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet 
(a  továbbiakban: Korm. rendelet) 6/A.  §-a alapján hozzájárul, hogy a  projekt műszaki-szakmai tartalmának 
bővítéséhez kapcsolódó keretemelése és annak végrehajtása során a Korm. rendelet 3–5.  §-ában foglalt 
eljárási szabályok ne kerüljenek alkalmazásra,

b) a projekt a)  alpont szerinti többlettámogatásának az  Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program  
3. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,

c) a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2019. október 15.

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

Korm. határozat
a) 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat C:12 mezőjében a „45,35” szövegrész helyébe a „46,35” szöveg,
b) 2. mellékletében foglalt táblázat D:53 mezőjében a „45,35” szövegrész helyébe a „46,35” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1449/2019. (VII. 26.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma

Projekt 

megnevezése
Kedvezményezett neve

Eredeti támogatás

(forint)

Többlettámogatás 

legfeljebb

(forint)

Megnövelt támogatás 

legfeljebb

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
EFOP-3.2.4-16-

2016-00001

Digitális 
kompetencia 

fejlesztése

Klebelsberg Központ 
(konzorciumvezető),

Kormányzati 
Informatikai Fejlesztési 

Ügynökség

45 350 000 000 1 000 000 000 46 350 000 000

A projekt fő célja, hogy hozzájáruljon a minőségi 
és méltányos köznevelési rendszer kialakításához, 
az egész életen át tartó tanulásban való sikeres részvétel 
elősegítéséhez, valamint a társadalom és a munkaerőpiac 
által elvárt digitális kompetenciák elsajátításához.
A projekt keretében tervezett tevékenységek:
1. korszerű informatikai infrastruktúra és vezeték 
nélküli hálózat biztosítása a tankerületi központok által 
fenntartott köznevelési intézmények számára,
2. a pedagógusok tanórai információs és kommunikációs 
technológiai (a továbbiakban: IKT) eszközök 
használatának támogatása IKT eszközök biztosításával,
3. a tanulók digitális kompetenciáinak fejlesztése, 
különösen a matematikai, természettudományos, 
informatikai és műszaki pályákra való felkészüléshez 
szükséges keretek biztosítása,
4. korszerű pedagógiai módszerek szerinti tanítási-
tanulási folyamat támogatása, a tankerületi 
központok által fenntartott valamennyi köznevelési 
intézmény vezeték nélküli interneteléréssel (WiFi) való 
lefedettségének biztosításával.
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A Kormány 1450/2019. (VII. 26.) Korm. határozata
a GINOP-7.1.2-15-2016-00008 azonosító számú („A Balaton vízi turizmusának komplex fejlesztése” című) 
és a GINOP-7.1.2-15-2016-00012 azonosító számú („A Felső- és Alsó-Duna vízi turizmusának komplex 
fejlesztése” című) projektek támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs 
Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 
módosításáról

 1.  A Kormány
a) egyetért

aa) a GINOP-7.1.2-15-2016-00008 azonosító számú, „A Balaton vízi turizmusának komplex fejlesztése” 
című és

ab) a GINOP-7.1.2-15-2016-00012 azonosító számú, „A Felső- és Alsó-Duna vízi turizmusának komplex 
fejlesztése” című

 kiemelt projektek (a továbbiakban együtt: projektek) támogatásának az 1. melléklet szerinti növelésével,
b) egyetért a projektek 1. melléklet szerinti többlettámogatásának a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív 

Program 7. prioritásán rendelkezésre álló, 110%-ot meg nem haladó kerete terhére történő finanszírozásával,
c) egyetért a projektek támogatási szerződéseinek az 1. melléklet szerinti módosításával.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: 2019. szeptember 30.

 2.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3.  A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. 

(I. 18.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1006/2016. (I.  18.) Korm. határozat] 1/A.  pontja a  következő h)  alponttal 
egészül ki:
[A Kormány az  európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 
17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy]
„h) a GINOP-7.1.2-15-2016-00008 azonosító számú („A Balaton vízi turizmusának komplex fejlesztése” című) és 
a  GINOP-7.1.2-15-2016-00012 azonosító számú („A Felső- és Alsó-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése” 
című) projektek támogatásának növeléséről, valamint a  Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 
éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló   
1450/2019. (VII. 26.) Korm. határozattal módosított, a 2. mellékletben foglalt táblázat 2f. és 12. sora szerinti kiemelt 
projektek szakpolitikai felelős által javasolt műszaki-szakmai tartalmának bővítéséhez kapcsolódó, azzal arányos 
keretemelése és annak végrehajtása”
(során a Kormányrendelet 3–6. §-ában foglalt eljárási szabályok ne kerüljenek alkalmazásra.)

 4. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat
a) 1. melléklete a 2. melléklet,
b) 2. melléklete a 3. melléklet
szerint módosul.

 5. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet
5.1. 1. pontjában foglalt táblázat

5.1.1. E:3f mezőjében a „június” szövegrész helyébe a „július” szöveg,
5.1.2. E:3g mezőjében a „június” szövegrész helyébe az „augusztus” szöveg,
5.1.3. C:3h mezőjében az „1,00” szövegrész helyébe az „1,50” szöveg,
5.1.4. E:3h mezőjében a „június” szövegrész helyébe az „augusztus” szöveg,
5.1.5. C:10b mezőjében a „11,90” szövegrész helyébe a „13,17” szöveg,
5.1.6. E:10b mezőjében a „június” szövegrész helyébe a „július” szöveg,
5.1.7. B:10d mezőjében a  „megújulását és modern üzleti” szövegrész helyébe a  „modern üzleti és 

termelési” szöveg,
5.1.8. C:10d mezőjében a „7,99” szövegrész helyébe a „10,50” szöveg,
5.1.9. E:10d mezőjében a „július” szövegrész helyébe a „szeptember” szöveg,
5.1.10. C:10e mezőjében az „1,00” szövegrész helyébe a „2,00” szöveg,
5.1.11. E:18 mezőjében a „június” szövegrész helyébe a „július” szöveg,



5402 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 130. szám 

5.2. 2. pontjában foglalt táblázat
5.2.1. C:2 mezőjében a „75,504” szövegrész helyébe a „73,39” szöveg,
5.2.2. C:2b mezőjében az „56,672” szövegrész helyébe a „66,81” szöveg,
5.2.3. C:6 mezőjében az „51,561” szövegrész helyébe a „48,79” szöveg,
5.2.4. C:6a mezőjében a „37,40” szövegrész helyébe a „36,717” szöveg,
5.2.5. C:7 mezőjében a „94,201” szövegrész helyébe a „93,764” szöveg,
5.2.6. C:13 mezőjében a „40,05” szövegrész helyébe a „42,249” szöveg,

5.3. 3. pontjában foglalt táblázat
5.3.1. C:4 mezőjében az „5,50” szövegrész helyébe a „6,30” szöveg,
5.3.2. C:12 mezőjében az „55,70” szövegrész helyébe az „53,33” szöveg,
5.3.3. C:15 mezőjében az „1,20” szövegrész helyébe az „1,80” szöveg,

5.4. 4. pontjában foglalt táblázat
5.4.1. C:3 mezőjében a „27,50” szövegrész helyébe a „12,00” szöveg,
5.4.2. C:4 mezőjében a „15,00” szövegrész helyébe a „23,92” szöveg,
5.4.3. E:4 mezőjében a „2019. május” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2019. májusban” szöveg,
5.4.4. C:5 mezőjében a „10,00” szövegrész helyébe a „20,42” szöveg,
5.4.5. E:5 mezőjében a „május” szövegrész helyébe a „július” szöveg,

5.5. 6. pontjában foglalt táblázat
5.5.1. C:11 mezőjében a  „13,00” szövegrész helyébe a  „14,30” szöveg, a  „3,56” szövegrész helyébe  

a „3,916” szöveg,
5.5.2. E:12 mezőjében a „május” szövegrész helyébe a „július” szöveg,

5.6. 7. pontjában foglalt táblázat C:3 mezőjében a „10,30” szövegrész helyébe a „10,43” szöveg,
5.7. 8. pontjában foglalt táblázat

5.7.1. E:5a mezőjében az „56,672” szövegrész helyébe a „66,81” szöveg,
5.7.2. E:6 mezőjében az „55,70” szövegrész helyébe az „53,33” szöveg

lép.
 6. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat

6.1. D:2f mezőjében az „1,00” szövegrész helyébe az „1,50” szöveg,
6.2. D:4 mezőjében a „40,05” szövegrész helyébe a „42,249” szöveg,
6.3. D:6 mezőjében az „5,50” szövegrész helyébe a „6,30” szöveg,
6.4. D:12 mezőjében az „1,20” szövegrész helyébe az „1,80” szöveg,
6.5. D:25 mezőjében a „13,00” szövegrész helyébe a „14,30” szöveg, a „3,56” szövegrész helyébe a „3,916” szöveg,
6.6. D:27 mezőjében a „10,30” szövegrész helyébe a „10,43” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1450/2019. (VII. 26.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Kedvezményezett neve
Eredeti támogatás

(forint)

Többlettámogatás 

legfeljebb

(forint)

Megnövelt támogatás 

legfeljebb

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
GINOP-7.1.2-15-

2016-00008

A Balaton vízi 
turizmusának komplex 

fejlesztése

Magyar Kajak-Kenu 
Szövetség által vezetett 

konzorcium
595 000 000 84 319 182 679 319 182

A projekt eredményeként kialakításra kerül 
a Balaton víziturisztikai útvonalon egy  

7 megállóhelyes kajak-kenu túraútvonal, 
és kiépítésre kerül az aktív turisztikai  

– kajak-kenu hálózat.

3.
GINOP-7.1.2-15-

2016-00012

A Felső- és Alsó-Duna vízi 
turizmusának komplex 

fejlesztése

Magyar Kajak-Kenu 
Szövetség által vezetett 

konzorcium
306 850 000 44 401 392 351 251 392

A projekt eredményeként kialakításra 
kerül a Felső- és Alsó-Duna vízi turisztikai 

útvonalon egy 9 megállóhelyes kajak-kenu 
túraútvonal, és kiépítésre kerül az aktív 

turisztikai – kajak-kenu hálózat.
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2. melléklet az 1450/2019. (VII. 26.) Korm. határozathoz

 1. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 10f. sorral egészül ki:
[A B C D E

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve
Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)

Felhívás 

meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének 

tervezett ideje]

10f. GINOP-1.2.10-19
A mikro-, kis- és középvállalkozások megújulásának 

ösztönzése feltételesen visszatérítendő 
technológiafejlesztési támogatás útján

2,00 egyszerűsített 2019. szeptember

 2. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következő 14. sorral egészül ki:
[A B C D E

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve
Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)

Felhívás 

meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének 

tervezett ideje]

14. GINOP-2.3.7-19
Kiválóságot szolgáló kutatási infrastruktúrák 

kapacitás bővítése
6,21 kiemelt 2019. július

 3. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat a következő 12a. sorral egészül ki:
[A B C D E

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve
Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)

Felhívás 

meghirdetésének módja

Felhívás meghirdetésének 

tervezett ideje]

12a. GINOP-3.4.1-19
Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése 

(2. ütem)
4,10 standard 2019. október

 4. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat a következő 21. és 22. sorral egészül ki:
[A B C D E

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve
Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)

Felhívás meghirdetésének 

módja

Felhívás meghirdetésének 

tervezett ideje]

21. GINOP-5.3.12-19 Foglalkoztatás-bővítés ösztönzése 15,00 egyszerűsített 2019. november
22. GINOP-5.3.13-19 Kisgyermeket nevelők képzésének ösztönzése 3,00 standard 2019. október
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 5. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat B:12 mezője helyébe a következő mező lép:
(A B

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve)

(12. GINOP-6.2.5-VEKOP-19) A szakmai képzés digitális módszertanának egységesítése

3. melléklet az 1450/2019. (VII. 26.) Korm. határozathoz

 1. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat C:2f mezője helyébe a következő mező lép:
(A C

1. Felhívás azonosító jele Támogatást igénylő neve)

(2f. GINOP-1.1.10-19)

IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(konzorciumvezető),
SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány (Foundation for Small Enterprise Economic 
Development)

 2. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 4a. sorral egészül ki:
[A B C D E F

1. Felhívás azonosító jele Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt indikatív 

támogatási kerete 

(Mrd Ft)

Projekt benyújtásának 

várható ideje
Szakmai elvárások]

4a. GINOP-2.3.7-19
Kiválóságot szolgáló 

kutatási infrastruktúrák 
kapacitás bővítése

ELI-HU Kutatási és 
Fejlesztési Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság

6,21 2019

A kiemelt projekt keretében az ELI-ALPS esetében 
a nagyprojekt indulása óta – a lézertechnológia gyors fejlődése 
következtében – szükségessé vált kutatás-technológia 
fejlesztése, üzemeltetés kapacitásbővítése, meglévő 
berendezések továbbfejlesztése, optimalizálása valósul meg. 
A kiemelt projekt megvalósításával biztosítható a gyors 
technológiai fejlődésből adódó és a nemzetközi versenyelőny 
fenntartása érdekében elengedhetetlen infrastruktúra 
upgrade, növelhető a kutatási infrastruktúra fenntartását, 
user-related költségeinek finanszírozását biztosító ún. ERIC 
(European Research Infrastructure Consortium) potenciális 
tagjainak belépési szándéka és támogatásának mértéke, 
továbbá pozitív hatást gyakorol a központban dolgozó kutatói 
közösség létszámára is.
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 3. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat B:25a mezője helyébe a következő mező lép:

(A B

1. Felhívás azonosító jele Projekt megnevezése)

(25a. GINOP-6.2.5-VEKOP-19) A szakmai képzés digitális módszertanának egységesítése

 4. Hatályát veszti az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
a) C:19 mezőjében az „Innovációs és Technológiai Minisztérium,” szövegrész,
b) C:20 mezőjében az „Innovációs és Technológiai Minisztérium,” szövegrész,
c) C:22 mezőjében az „Innovációs és Technológiai Minisztérium,” szövegrész,
d) C:23 mezőjében az „Innovációs és Technológiai Minisztérium,” szövegrész,
e) C:24 mezőjében a „(konzorciumvezető) Innovációs és Technológiai Minisztérium” szövegrész.
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A Kormány 1451/2019. (VII. 26.) Korm. határozata
a KEHOP-1.3.0-15-2016-00010 azonosító számú („Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója” című) 
projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program  
éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

 1.  A Kormány
a) egyetért a KEHOP-1.3.0-15-2016-00010 azonosító számú, „Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója” című 

projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának növelésével, az 1. melléklet szerint,
b) egyetért a  projekt a)  alpont szerinti többlettámogatásának a  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 

Program 1. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,
c) egyetért a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításával.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2019. augusztus 31.

 2.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3.  A  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 

1084/2016.  (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat D:36 mezőjében az „5,24” szövegrész helyébe 
az „5,99” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1451/2019. (VII. 26.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Kedvezményezett neve
Eredeti támogatás

 (bruttó, forint)

Többlettámogatás 

(bruttó, forint)

Megnövelt támogatás 

(bruttó, forint)
Projekt rövid bemutatása

2.
KEHOP-1.3.0-15-

2016-00010

Belvízcsatornák 
fejlesztése és 

rekonstrukciója 

Országos Vízügyi Főigazgatóság
(konzorciumvezető),

Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, 
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, 
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, 

Észak-magyarországi Vízügyi 
Igazgatóság, Felső-Tisza-vidéki Vízügyi 

Igazgatóság, Közép-Tisza-vidéki 
Vízügyi Igazgatóság, Nyugat-dunántúli 
Vízügyi Igazgatóság, Tiszántúli Vízügyi 

Igazgatóság

5 237 997 524 750 845 384 5 988 842 908

A belvízelvezető csatornák elemeinek 
fejlesztésével, rekonstrukciójával és  
a vizek tározási feltételeinek 
megteremtésével csökkenthetők a belvízi 
kockázatok. A munkálatok eredményeként 
javulnak a vízkészletekkel történő 
fenntartható gazdálkodás feltételei.  
A projekt indikátora: a vízgazdálkodási 
fejlesztéssel érintett területek nagysága 
148 941 hektár.
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A Kormány 1452/2019. (VII. 26.) Korm. határozata
a KEHOP-4.1.0-15-2016-00075 azonosító számú („Dávodi Földvári-tó és a karapancsai erdei tavak 
rehabilitációja kotrással, bioremediációval, kisműtárgy építéssel, cserjeirtással” című) projekt 
támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves 
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány
a) egyetért a  KEHOP-4.1.0-15-2016-00075 azonosító számú, „Dávodi Földvári-tó és a  karapancsai erdei 

tavak rehabilitációja kotrással, bioremediációval, kisműtárgy építéssel, cserjeirtással” című projekt  
(a továbbiakban: projekt) támogatásának az  1.  melléklet szerinti növelésével, és az  európai uniós forrásból 
finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A.  §-a alapján hozzájárul, hogy a  projekt keretemelése és annak 
végrehajtása során a Kormányrendelet 5. §-a ne kerüljön alkalmazásra,

b) egyetért a  projekt a)  alpont szerinti többlettámogatásának a  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 
Program 1. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,

c) egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2019. augusztus 31.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló  

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat D:422 mezőjében a „0,19” szövegrész helyébe 
a „0,31” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1452/2019. (VII. 26.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Eredeti támogatás

(forint)

Többlettámogatás 

legfeljebb

(forint)

Megnövelt 

támogatás legfeljebb

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
KEHOP-4.1.0-15-

2016-00075

Dávodi Földvári-tó és  
a karapancsai erdei 
tavak rehabilitációja 

kotrással, 
bioremediációval, 

kisműtárgy építéssel, 
cserjeirtással

Duna–Dráva 
Nemzeti Park 
Igazgatóság

185 300 000 116 579 612 301 879 612

A projekt célja a Dávodi Földvári-
tórendszer rekonstrukciója (gátak és 
műtárgyak felújítása) és bioremediációs 
kezelése, mederkotrás,
a Karapancsai erdei tavak rekonstrukciója 
gát és műtárgyak felújításával, továbbá 
eszközbeszerzések.
A projekt hozzájárul a jobb védettségi 
állapot érdekében támogatott élőhelyek 
területének növekedéséhez 214,2 hektárral.
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A Kormány 1453/2019. (VII. 26.) Korm. határozata
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program módosításáról

A Kormány
 1. jóváhagyja a  Terület- és Településfejlesztési Operatív Program módosítására vonatkozó – a  Terület- és 

Településfejlesztési 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.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: e határozat közzétételét követő harminc napon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1454/2019. (VII. 26.) Korm. határozata
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 3. és 4. prioritása keretében finanszírozott négy darab 
projekt támogatásának növeléséről

A Kormány
 1.  egyetért az 1. melléklet szerint az ott felsorolt projektek (a továbbiakban: projektek) támogatásának növelésével,
 2.  egyetért a projektek 1. pont szerinti többlettámogatásának a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 3. 

és 4. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,
 3.  egyetért a projektek támogatási szerződéseinek az 1. melléklet szerinti módosításával.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1454/2019. (VII. 26.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Kedvezményezett 

neve

Eredeti támogatás

(forint)

Többlettámogatás 

legfeljebb

(forint)

Megnövelt 

támogatás legfeljebb

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
TOP-1.4.1-15-JN1- 

2016-00020

A Tiszakürti Óvoda 
felújítása és 

bővítése bölcsődei 
szolgáltatás 

létrehozásával

Tiszakürt 
Község 

Önkormányzat
84 316 982 25 000 000 109 316 982

A projekt keretében a Tiszakürti Óvoda (Tiszakürt, Fő utca 9. szám, 
Tiszakürt belterület 338 helyrajzi szám) épületének felújítása, 
energetikai korszerűsítése valósul meg.

3.
TOP-3.2.1-15-HE1- 

2016-00011

A Tarnavölgye 
Általános Iskola 

Kápolnai Tagiskola 
épületének 
energetikai 

korszerűsítése

Kápolna 
Községi 

Önkormányzat
110 621 618 21 257 950 131 879 568

A projekt keretében a Tarnavölgye Általános Iskola Kápolnai 
Tagiskola A, B és C épületének energetikai korszerűsítését 
tervezik, amely tartalmazza a külső falak hőszigetelését,  
az összes nyílászáró kicserélését korszerű műanyag ablakokra,  
a padlásfödém hőszigetelését, a lapostető hőszigetelését és  
a fűtési rendszer korszerűsítését, melynek keretében megvalósul 
a gázkazán cseréje kondenzációs gázkazánra, a radiátorok cseréje 
lapradiátorokra és napelemes rendszer telepítése.

4.
TOP-4.2.1-15-HB1- 

2016-00007

Bocskaikerti 
Humánszolgáltató 

Központ 
infrastruktúrájának 
bővítése, fejlesztése

Bocskaikert 
Községi 

Önkormányzat
97 074 633 15 000 000 112 074 633

A projekt keretében egy új helyen épül meg az intézmény 
szociális alapszolgáltatásait, valamint a család- és gyermekjóléti 
szolgálatot befogadó épülete a megfelelő tárgyi feltételek 
kialakítása érdekében. Az adminisztratív feladatok végzésére 
külön munkaszobát, szociális blokkot, teakonyhát alakítanak 
ki. Az idősek nappali ellátását igénybe vevők számára társalgót, 
pihenőszobát, tálalókonyhát és étkezőt, valamint mosókonyhát és 
akadálymentes zuhanyzót valósítanak meg.

5.
TOP-4.2.1-15-CS1- 

2016-00014

Szociális étkeztetés 
és nappali ellátás 

alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának 

fejlesztése 
Ásotthalmon

Ásotthalom 
Nagyközségi 

Önkormányzat
30 961 037 5 289 810 36 250 847

A projekt keretében elsődleges cél az étkeztetést és az idősek 
nappali ellátását biztosító, valamint demens személyek nappali 
ellátását igénybe vevő ásotthalmi lakók számára egy felújított, 
korszerű infrastruktúrával rendelkező épület kialakítása.
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A Kormány 1455/2019. (VII. 26.) Korm. határozata
a TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00009, TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00023 és a TOP-3.2.2-15-HB1-2016-00012 
azonosító számú projektek támogatásának növeléséről

A Kormány
 1.  egyetért

a) a TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00009 azonosító számú, „Egerszalók központjának turisztikai célú fejlesztése” című,
b) a TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00023 azonosító számú, „Helvécián új óvoda és bölcsőde építése” című,
c) a  TOP-3.2.2-15-HB1-2016-00012 azonosító számú, „Létavértes Város közintézményeinek fűtéskorszerűsítése 

geotermális energia felhasználásával a TOP-3.2.2-15HB1 számú pályázati forrásból” című
projekt (a továbbiakban együtt: projektek) támogatásának 1. melléklet szerinti növelésével,

 2.  egyetért a projektek 1. pont szerinti többlettámogatásának a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1. és 
3. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,

 3.  egyetért a projektek támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1455/2019. (VII. 26.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Eredeti támogatás

(forint)

Többlettámogatás 

legfeljebb

(forint)

Megnövelt támogatás 

legfeljebb

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
TOP-1.2.1-15-HE1- 

2016-00009
Egerszalók központjának turisztikai 

célú fejlesztése
Egerszalók Községi 

Önkormányzat
260 000 000 38 800 000 298 800 000

A projekt Egerszalók központjában egy 
közösségi tér létrehozására irányul.

3.
TOP-1.4.1-15-BK1- 

2016-00023
Helvécián új óvoda és bölcsőde 

építése
Helvécia Nagyközség 

Önkormányzata
367 000 000 54 683 000 421 683 000

A projekt Helvécián bölcsőde és óvoda 
építésére irányul.

4.
TOP-3.2.2-15-HB1- 

2016-00012

Létavértes Város közintézményeinek 
fűtéskorszerűsítése geotermális 

energia felhasználásával  
a TOP-3.2.2-15HB1 számú  

pályázati forrásból

Létavértes Városi 
Önkormányzat

573 000 000 42 638 526 615 638 526
A projekt a városi közintézmények 
fűtéskorszerűsítésére irányul.
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A Kormány 1456/2019. (VII. 26.) Korm. határozata
a VEKOP-5.3.3-17-2017-00006 azonosító számú („Az Érd, Riminyáki út – Gellért utca csomópontjának 
fejlesztése” című) és a VEKOP-5.3.3-17-2017-00007 azonosító számú („Az Érd, Felső utca egy szakaszának 
felújítása forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével” című) projekt támogatásának növeléséről

A Kormány
 1. egyetért

a) a VEKOP-5.3.3-17-2017-00006 azonosító számú, „Az Érd, Riminyáki út – Gellért utca csomópontjának 
fejlesztése” című és

b) a VEKOP-5.3.3-17-2017-00007 azonosító számú, „Az Érd, Felső utca egy szakaszának felújítása 
forgalombiztonsági szempontok figyelembevételével” című

projektek (a  továbbiakban: projektek) támogatásának az  1.  melléklet szerinti növelésével, és az  európai 
uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.)  
Korm. rendelet (a  továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A.  §-a alapján hozzájárul, hogy a  projektek keretemelése és 
annak végrehajtása során a Kormányrendelet 5. §-a ne kerüljön alkalmazásra,

 2. egyetért a projektek 1. pont szerinti többlettámogatásának a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 
5. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,

 3. egyetért a projektek támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1456/2019. (VII. 26.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Kedvezményezett 

neve

Eredeti 

támogatás

(forint)

Többlettámogatás 

legfeljebb

(forint)

Megnövelt 

támogatás 

legfeljebb

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
VEKOP-5.3.3-17-

2017-00006

Az Érd, Riminyáki 
út – Gellért utca 
csomópontjának 

fejlesztése

Érd Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata
267 369 214 128 637 507 396 006 721

Érden a Riminyáki út – Gellért utca kereszteződésében 
jelzőlámpával irányított forgalmi rendet alakítanak 
ki, sávbővítés, útpálya-szélesítés és burkolatjavítás 
mellett. A meglévő gyalogos átkelőhelyeket áthelyezik 
a csomópont irányába, új akadálymentesített 
járdaszakaszokat, valamint parkolót építenek.

3.
VEKOP-5.3.3-17-

2017-00007

Az Érd, Felső utca 
egy szakaszának 

felújítása 
forgalombiztonsági 

szempontok 
figyelembevételével

Érd Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata
107 625 938 148 020 682 255 646 620

Érden a Felső utcában, a Karolina utca – Kinga utca 
közötti szakaszon biztonságos forgalmi rendet 
alakítanak ki forgalomtechnikai eszközökkel. A Karolina 
utca és Felső utca keresztezésében új forgalmi rendet 
alakítanak ki, akadálymentes gyalogos átvezetést, 
valamint új járdaszakaszt is létesítenek. A Felső utca 
szervizútján a Karolina utca és Kinga utca között 
a meglévő burkolatot felújítják, illetve a burkolatlan 
területek kiépítését végzik el csapadékvíz-elvezetéssel 
és a parkolók térkővel történő leburkolása mellett. 
Továbbá, új burkolatot kap a Karolina utca – Felső utca 
sarkán a zeneiskola épülete előtti, jelenleg burkolatlan 
parkoló.
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A miniszterelnök 73/2019. (VII. 26.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között az M2 gyorsforgalmi út  
Vác – Hont-Parassapuszta, országhatár szakasza és az R3 gyorsforgalmi út Ipolyság (Šahy), országhatár –  
Zólyom (Zvolen) szakasza határmetszéspontjának meghatározásáról szóló megállapodás létrehozására 
adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
az innovációért és technológiáért felelős miniszter és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyarország Kormánya és a  Szlovák Köztársaság Kormánya között az  M2 gyorsforgalmi út 

Vác  –  Hont-Parassapuszta, országhatár szakasza és az  R3 gyorsforgalmi út Ipolyság (Šahy), országhatár – 
Zólyom  (Zvolen) szakasza határmetszéspontjának meghatározásáról szóló megállapodás (a továbbiakban: 
Megállapodás) létrehozásával;

 2. felhatalmazom az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – az  érintett miniszterekkel 
egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;

 3. felhatalmazom az  innovációért és technológiáért felelős minisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy 
a tárgyalások eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;

 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási 
okiratot adja ki;

 5. felhívom az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, a  külgazdasági és külügyminisztert, valamint 
az  igazságügyi minisztert, hogy a  Megállapodás létrehozását követően a  Megállapodás szövegének végleges 
megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök

A miniszterelnök 74/2019. (VII. 26.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, a közös államhatáron átvezető 
közutak forgalmi jellegéről szóló, Pozsonyban, 2012. február 27. napján aláírt Megállapodást módosító 
megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
az innovációért és technológiáért felelős miniszter és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyarország Kormánya és a  Szlovák Köztársaság Kormánya között, a  közös államhatáron 

átvezető közutak forgalmi jellegéről szóló, Pozsonyban, 2012. február 27. napján aláírt Megállapodást módosító 
megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;

 2. felhatalmazom az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben –  
a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;

 3. felhatalmazom az  innovációért és technológiáért felelős minisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy 
a tárgyalások eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;

 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási 
okiratot adja ki;

 5. felhívom az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, a  külgazdasági és külügyminisztert, valamint 
az  igazságügyi minisztert, hogy a  Megállapodás létrehozását követően a  Megállapodás szövegének végleges 
megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 75/2019. (VII. 26.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti 
határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló, Budapesten, 
2017. év szeptember hó 14. napján aláírt Megállapodást módosító megállapodás létrehozására adott 
felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
az innovációért és technológiáért felelős miniszter és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyarország Kormánya és a  Szlovák Köztársaság Kormánya között a  közös államhatáron lévő 

közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló, Budapesten,  
2017. év szeptember hó 14. napján aláírt Megállapodást módosító megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) 
létrehozásával;

 2. felhatalmazom az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben –  
a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;

 3. felhatalmazom az  innovációért és technológiáért felelős minisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy 
a tárgyalások eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;

 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási 
okiratot adja ki;

 5. felhívom az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, a  külgazdasági és külügyminisztert, valamint 
az  igazságügyi minisztert, hogy a  Megállapodás létrehozását követően a  Megállapodás szövegének végleges 
megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök

A miniszterelnök 76/2019. (VII. 26.) ME határozata
az Emberi Találkozások és Párbeszéd Akadémiája létrehozásáról szóló megállapodás létrehozására adott 
felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1.  egyetértek az  Emberi Találkozások és Párbeszéd Akadémiája létrehozásáról szóló megállapodás (a  továbbiakban: 

Megállapodás) létrehozásával;
 2.  felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
 3.  felhatalmazom a  külgazdasági és külügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások 

eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
 4.  felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási 

okiratot adja ki;
 5.  felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert és az  igazságügyi minisztert, hogy a  Megállapodás létrehozását 

követően a  Megállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét 
haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

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


	A Kormány 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelete
	a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint egyes kormányrendeleteknek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos módosításáról

	A Kormány 181/2019. (VII. 26.) Korm. rendelete
	a belügyi tárgyú kormányrendeletek adatvédelmi szempontú módosításáról

	A Kormány 182/2019. (VII. 26.) Korm. rendelete
	a kormányzati informatikai beszerzésekkel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 183/2019. (VII. 26.) Korm. rendelete
	a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet módosításáról

	A Kormány 184/2019. (VII. 26.) Korm. rendelete
	az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 185/2019. (VII. 26.) Korm. rendelete
	az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 
549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 186/2019. (VII. 26.) Korm. rendelete
	a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról szóló 279/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról

	Az agrárminiszter 37/2019. (VII. 26.) AM rendelete
	a komlóültetvény létesítéséhez igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról

	A Kormány 1426/2019. (VII. 26.) Korm. határozata
	az Új Roma Stratégiával (2019–2030) összefüggő feladatok meghatározásáról

	A Kormány 1427/2019. (VII. 26.) Korm. határozata
	a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság létrehozásáról

	A Kormány 1428/2019. (VII. 26.) Korm. határozata
	egyes kormányhatározatoknak a központi hivatalok hatáskörének változásával összefüggő módosításáról

	A Kormány 1429/2019. (VII. 26.) Korm. határozata
	Magyarország közúti határátkelőhelyeinek átfogó fejlesztéséről

	A Kormány 1430/2019. (VII. 26.) Korm. határozata
	a Magyarország védelmi ipari kapacitásbővítéséhez szükséges állami kezességvállalásról

	A Kormány 1431/2019. (VII. 26.) Korm. határozata
	a tankönyvellátás finanszírozásának és az állami tankönyvfejlesztés folyamatának hosszú távú biztosításával kapcsolatos kormányzati állásfoglalásról

	A Kormány 1432/2019. (VII. 26.)  Korm. határozata
	a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2018. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásá

	A Kormány 1433/2019. (VII. 26.) Korm. határozata
	a Nemzeti Védelmi Szolgálat létszámfejlesztéséhez szükséges források biztosításáról

	A Kormány 1434/2019. (VII. 26.) Korm. határozata
	a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság finanszírozásához szükséges intézkedésekről

	A Kormány 1435/2019. (VII. 26.) Korm. határozata
	a Határtalanul! program 2019. évi többletforrás-igényének biztosításáról

	A Kormány 1436/2019. (VII. 26.) Korm. határozata
	a 2020. évi Vízilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges többletforrás biztosításáról

	A Kormány 1437/2019. (VII. 26.) Korm. határozata
	a 2019-ben Budapesten megrendezendő Maccabi Európa Játékok járművei számára az autóbusz forgalmi sáv használatáról

	A Kormány 1438/2019. (VII. 26.) Korm. határozata
	a kiemelt fővárosi sportegyesületek, valamint a Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete 
sportszakmai feladatainak ellátásához szükséges kiegészítő támogatás biztosításával összefüggő kormányzati intézkedésekről

	A Kormány 1439/2019. (VII. 26.) Korm. határozata
	a Nemzeti Táncszínház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szakmai feladatai ellátásához szükséges többletforrás biztosításáról

	A Kormány 1440/2019. (VII. 26.) Korm. határozata
	a K–12 Mesterszalon kialakításával és működésével összefüggő intézkedésekről

	A Kormány 1441/2019. (VII. 26.) Korm. határozata
	a „Déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítése” tárgyú, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz által társfinanszírozott projekt megvalósításával összefüggésben felmerült költségnövekménnyel kapcsolatos intézkedésekről

	A Kormány 1442/2019. (VII. 26.) Korm. határozata
	a Dunakiliti–Dobrohošt (Doborgaz) közötti gyalogos-kerékpáros Duna-híd magyar oldali létesítményeinek kezeléséről

	A Kormány 1443/2019. (VII. 26.) Korm. határozata
	a Magyar Nemzeti Táncegyüttes állandó játszóhely-kialakítását célzó beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról

	A Kormány 1444/2019. (VII. 26.) Korm. határozata
	a Steindl Imre Programra vonatkozó egyes részhatáridők egységesítéséről

	A Kormány 1445/2019. (VII. 26.) Korm. határozata
	a Jedlik Ányos Terv felülvizsgálatáról

	A Kormány 1446/2019. (VII. 26.) Korm. határozata
	a Bay Zoltán Nemzeti Kutatóintézet-hálózat kialakításáról

	A Kormány 1447/2019. (VII. 26.)  Korm. határozata
	a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület központi költségvetési támogatásból megvalósuló egyes beszerzései tekintetében közbeszerzési eljárás lefolytatása alól történő felmentéséről

	A Kormány 1448/2019. (VII. 26.) Korm. határozata
	az Európai Unió Régiók Bizottsága Nemzeti Delegáció tagjainak és póttagjainak jelöléséről

	A Kormány 1449/2019. (VII. 26.) Korm. határozata
	az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú („Digitális kompetencia fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm.

	A Kormány 1450/2019. (VII. 26.) Korm. határozata
	a GINOP-7.1.2-15-2016-00008 azonosító számú („A Balaton vízi turizmusának komplex fejlesztése” című) és a GINOP-7.1.2-15-2016-00012 azonosító számú („A Felső- és Alsó-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése” című) projektek támogatásának növeléséről, v

	A Kormány 1451/2019. (VII. 26.) Korm. határozata
	a KEHOP-1.3.0-15-2016-00010 azonosító számú („Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 
éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/20

	A Kormány 1452/2019. (VII. 26.) Korm. határozata
	a KEHOP-4.1.0-15-2016-00075 azonosító számú („Dávodi Földvári-tó és a karapancsai erdei tavak rehabilitációja kotrással, bioremediációval, kisműtárgy építéssel, cserjeirtással” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahaték

	A Kormány 1453/2019. (VII. 26.) Korm. határozata
	a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program módosításáról

	A Kormány 1454/2019. (VII. 26.) Korm. határozata
	a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 3. és 4. prioritása keretében finanszírozott négy darab projekt támogatásának növeléséről

	A Kormány 1455/2019. (VII. 26.) Korm. határozata
	a TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00009, TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00023 és a TOP-3.2.2-15-HB1-2016-00012 azonosító számú projektek támogatásának növeléséről

	A Kormány 1456/2019. (VII. 26.) Korm. határozata
	a VEKOP-5.3.3-17-2017-00006 azonosító számú („Az Érd, Riminyáki út – Gellért utca csomópontjának fejlesztése” című) és a VEKOP-5.3.3-17-2017-00007 azonosító számú („Az Érd, Felső utca egy szakaszának felújítása forgalombiztonsági szempontok figyelembevéte

	A miniszterelnök 73/2019. (VII. 26.) ME határozata
	a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között az M2 gyorsforgalmi út 
Vác – Hont-Parassapuszta, országhatár szakasza és az R3 gyorsforgalmi út Ipolyság (Šahy), országhatár – 
Zólyom (Zvolen) szakasza határmetszéspontjának meghatározásár

	A miniszterelnök 74/2019. (VII. 26.) ME határozata
	a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, a közös államhatáron átvezető közutak forgalmi jellegéről szóló, Pozsonyban, 2012. február 27. napján aláírt Megállapodást módosító megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

	A miniszterelnök 75/2019. (VII. 26.) ME határozata
	a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron lévő közúti határhidak és határút-szakaszok üzemeltetéséről, fenntartásáról és rekonstrukciójáról szóló, Budapesten, 2017. év szeptember hó 14. napján aláírt Megállapodá

	A miniszterelnök 76/2019. (VII. 26.) ME határozata
	az Emberi Találkozások és Párbeszéd Akadémiája létrehozásáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
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