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III. Kormányrendeletek

A Kormány 275/2019. (XI. 21.) Korm. rendelete
az óvodába járással és tankötelezettséggel kapcsolatos egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek 
módosításáról

A Kormány a  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény 94.  § (4)  bekezdés l)  pontjában, (4d)  bekezdésében és 
(4g) bekezdés a) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.  törvény 94. § (4) bekezdés k) pontjában és (4g) bekezdés 
b) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés g) és t) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés n) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 
módosítása

1. §  A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 
IV/A. Fejezete a következő 38/B. §-sal egészül ki:
„38/B.  § Az  Nkt. 8.  § (2)  bekezdése szerinti felmentést engedélyező szerv a  fővárosi és megyei kormányhivatal 
általános illetékességgel eljáró járási hivatala.”

2. §  Az R1. 16/I. alcíme a következő 44. §-sal egészül ki:
„44.  § (1) A  42.  §-ban és 43.  §-ban foglaltaktól eltérően az  EMMI rendelet szerinti szakértői bizottságként eljáró 
Gyakorló Szakszolgálat szakértői véleményében foglaltakkal és eljárásával kapcsolatban a  (2)–(5)  bekezdés 
rendelkezései alkalmazandóak.
(2) Az eljárást az a kormányhivatal folytatja le, amelynek a működési területén a Gyakorló Szakszolgálat vizsgálatát 
kezdeményező személy lakóhelye, ennek hiányában, vagy ha az nem állapítható meg, tartózkodási helye található.
(3) A kormányhivatal az eljárása megindításáról nyolc napon belül értesíti a Gyakorló Szakszolgálatot.
(4) A kormányhivatal eljárásában diagnosztikai kérdésekben szakértőként – a kormányhivatal kirendelése alapján – 
a Gyakorló Szakszolgálat jár el azzal, hogy az eljárásban nem vehet részt az a szakértő, aki a Gyakorló Szakszolgálat 
részéről az eljárásban érintett szakértői vélemény elkészítésében részt vett.”

3. §  Az R1. a következő V/A. Fejezettel egészül ki:
„V/A. FEJEZET
A TANKÖTELEZETTSÉG MEGKEZDÉSE ALÓLI FELMENTÉSSEL KAPCSOLATOS HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK
44/A. § (1) A (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel a tankötelezettség megkezdése alóli felmentéssel kapcsolatos 
hatósági eljárásban a  Hivatal általi kirendelés esetén szakértőként az  EMMI rendelet szerinti azon járási szakértői 
bizottság jár el, amelynek a működési területén a gyermek lakóhelye, ennek hiányában, vagy ha az nem állapítható 
meg, a gyermek tartózkodási helye található, vagy amelynek a területén a gyermek intézményes ellátásban részesül.
(2) Ha a  kérelem benyújtását megelőzően megállapításra került a  sajátos nevelési igény ténye, akkor a  hatósági 
eljárásban szakértőként az  EMMI rendelet szerinti azon megyei szakértői bizottság jár el, amelynek a  működési 
területén a  gyermek lakóhelye, ennek hiányában vagy ha az  nem állapítható meg, a  gyermek tartózkodási helye 
található, vagy amelynek a területén a gyermek intézményes ellátásban részesül.
(3) A hatósági eljárásban szakértőként az az EMMI rendelet szerinti mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), illetve 
beszédfogyatékosság megállapítására jogosult szakértői bizottság jár el, amely a  sajátos nevelési igény tényét 
a kérelem benyújtását megelőzően megállapította.
44/B.  § (1) A  szakértői vizsgálat időpontjáról szóló értesítést a  vizsgálat kezdeményezésére irányuló kérelem 
megérkezését követő naptól számított öt napon belül meg kell küldeni a szülőnek. A szakértői vizsgálat időpontját 
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a szakértői bizottság a vizsgálat kezdeményezésére irányuló kérelem megérkezését követő naptól számított tizenöt 
napon belüli időpontra tűzi ki.
(2) Ha a  szülő a  szakértői vizsgálat időpontjában önhibájából nem jelenik meg, további vizsgálati időpont 
biztosításának mellőzésével a szakértői bizottság a vizsgálat elmaradásáról és annak okáról értesíti a Hivatalt.
(3) Ha a  szülő a  szakértői vizsgálat időpontjában önhibáján kívül nem jelenik meg, további egy alkalommal kell 
számára vizsgálati időpontot biztosítani az elmulasztott vizsgálati időpontot követő naptól számított öt napon belüli 
időpontra.
(4) A szakértőként kirendelt szakértői bizottság szakértői véleményét a Hivatal eljárásának megindításától számított 
30 napon belül megküldi a Hivatalnak.”

4. § (1) Az R1.
a) 38/A.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a  „79.  § (2)  bekezdésében” szövegrész helyébe a  „79.  § (2) és 

(6) bekezdésében” szöveg,
b) 38/A.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a  „45.  § (2), (8)–(10)  bekezdésében” szövegrész helyébe a  „45.  § 

(9) bekezdésében” szöveg,
c) 43.  § (6)  bekezdésében az „a Gyakorló Szakszolgálat” szövegrész helyébe az „az ELTE Gyakorló Országos 

Pedagógiai Szakszolgálat” szöveg
lép.

 (2) Az R1.
a) 41. § (2) bekezdés f ) pontjában a „vonatkozó jogszabályok szerinti kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési 

jegyzékben” szövegrész helyébe a „kötelező (minimális) helyiség- és eszközjegyzékben, valamint a kötelező 
(minimális) felszerelési jegyzékben” szöveg,

b) 43.  § (6)  bekezdésében az  „az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat” szövegrész helyébe 
az „az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat (a továbbiakban: Gyakorló Szakszolgálat)” szöveg

lép.

5. §  Hatályát veszti az R1.
a) 38/A. § (1) bekezdés b) pontjában a „44. § (2a) bekezdésében” szövegrész,
b) 38/A. § (1) bekezdés c) pontjában a „44. § (2a) bekezdésében, (6b) bekezdés b) pontjában” szövegrész,
c) 38/A. § (2) bekezdésében a „45. § (2) bekezdésében,” szövegrész.

2. Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet módosítása

6. §  Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 3. alcíme a következő 15/E. és 15/F. §-sal egészül ki:
„15/E. § A Hivatal ellátja az Nkt. 45. § (2) bekezdésében meghatározott feladatokat.
15/F. § A Hivatal vezeti az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek és a tankötelesek nyilvántartását.”

3. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló  
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló  
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

7. §  A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
a) 2. § (2) bekezdésében az „a két évből” szövegrész helyébe az „az egy vagy két évből” szöveg,
b) 6. § (3) bekezdésében a „két év” szövegrész helyébe az „egy vagy két év” szöveg,
c) 4.  mellékletében foglalt táblázat B:11 mezőjében az „az önálló helyváltoztatásra képtelen testi fogyatékos, 

az  autista és a  halmozottan fogyatékos tanulókat” szövegrész helyébe az  „a mozgásszervi fogyatékos, 
az autizmus spektrum zavarral küzdő, a halmozottan fogyatékos, illetve súlyosan és halmozottan fogyatékos 
tanulókat” szöveg

lép.



7934 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 187. szám 

4. Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint 
a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosítása

8. §  Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról 
szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben meghatározott feladatai ellátása során a Klebelsberg Központ]
„20. kizárólagos joggal ellátja a tankerületi központok által használt egységes informatikai rendszerek, elektronikus 
adatbázisok és alkalmazások üzemeltetésével és informatikai fejlesztésével kapcsolatos feladatokat, valamint ezen 
adatbázisok, rendszerek adatkezelésével kapcsolatos adatfeldolgozói feladatokat,”

5. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 2. § és a 4. § (2) bekezdése 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 276/2019. (XI. 21.) Korm. rendelete
az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló  
16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet, valamint a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi 
otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló  
16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R1.) 68. §-a a következő c) ponttal egészül ki:
(E fejezet alkalmazásában)
„c) preferált kistelepülés: a  használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési 
kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti település.”

2. §  Az R1.
a) 69.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében az  „Új lakás” szövegrész helyébe az  „Új lakásnak preferált 

kistelepülésen történő” szöveg,
b) 69.  § (3)  bekezdésében a  „2015. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján legkésőbb  

2019. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2018. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján 
legkésőbb 2022. június 30-ig” szöveg

lép.

2. A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről 
szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016.  
(II. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 7/A. alcíme a következő 19/I. §-sal egészül ki:
„19/I. § (1) Preferált kistelepülésen a 19/A. § (4) vagy (6) bekezdése szerinti célokra a természetes személy tulajdonos 
a  hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség megfizetéséhez adó-visszatérítési 
támogatást igényelhet.
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(2) Az adó-visszatérítési támogatás az  (1) bekezdés szerinti költségekre egyidejűleg és legfeljebb egy alkalommal, 
2018. január 1-jén vagy azt követően kiállított számla alapján igényelhető.
(3) Az  adó-visszatérítési támogatás összege megegyezik a  bővítéshez, illetve a  korszerűsítéshez megvásárolt 
anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános 
forgalmi adó összegével, de legfeljebb 5 000 000 forint.
(4) Az  adó-visszatérítési támogatás kizárólag a  27 százalékos általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla 
benyújtása esetén vehető igénybe. A  14.  § (3)  bekezdés e)  pontja szerinti számlabemutatási kötelezettség 
teljesítésénél az 5 százalékos általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla nem vehető figyelembe.
(5) Ha az  igénylő ezen alcím szerint családi otthonteremtési kedvezményt is igényel, ugyanazon hitelintézetnél 
egyidejűleg nyújthatja be az  adó-visszatérítési támogatás és a  családi otthonteremtési kedvezmény iránti 
kérelmét. Ebben az esetben az igénylőnek a magasabb összegű támogatásra vonatkozó, a 25. § alapján számított, 
az  értékbecslés és a  helyszíni szemle díját nem tartalmazó, de legfeljebb 30 000 forint összegű bírálati díjat kell 
megfizetnie.
(6) Az  adó-visszatérítési támogatást az  öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati 
járandóságban részesülő személyek is igényelhetik. Az  e  bekezdés szerinti ellátások esetén az  adó-visszatérítési 
támogatás vonatkozásában a társadalombiztosítási jogviszony 14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti igazolását nem 
kell benyújtani. Az  e  bekezdés szerinti ellátások igénybevételét az  igénylő − együttes igénylők esetén legalább 
az egyik fél − az ellátás folyósítását megállapító hatósági határozat hitelintézetnél történő bemutatásával igazolja.
(7) Az  igénylő az  adó-visszatérítési támogatás iránti kérelem benyújtásakor teljes bizonyító erejű magánokiratba 
foglalt nyilatkozatban hozzájárul ahhoz, hogy a  14.  § (3)  bekezdés a)  pontjában foglalt adatait, valamint 
az  adó-visszatérítési támogatásra vonatkozó információkat az  adó-visszatérítési támogatás szabályszerű 
igénybevételének ellenőrzése céljából a  hitelintézet felhasználja és továbbítsa a  járási hivatal, Budapest Főváros 
Kormányhivatala, a Kincstár vagy az állami adóhatóság részére.
(8) A támogatott személy az adó-visszatérítési támogatásra − ideértve a visszafizetéshez kapcsolódó kamatfizetési 
kötelezettséget is − vonatkozó visszafizetési kötelezettség kapcsán részletfizetési kérelemmel fordulhat a  járási 
hivatalhoz. A járási hivatal eljárására a 39. § (4) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.
(9) A támogatott személy az adó-visszatérítési támogatásra − ideértve a visszafizetéshez kapcsolódó kamatfizetési 
kötelezettséget is − vonatkozó visszafizetési kötelezettség halasztott teljesítése, mérséklése vagy elengedése iránti 
kérelemmel fordulhat a  járási hivatalhoz. A  járási hivatal eljárására a  39.  § (5) és (7)  bekezdésében foglaltakat kell 
megfelelően alkalmazni.
(10) Az  adó-visszatérítési támogatásra az  1.  § (4)  bekezdésében, a  2.  § (1)–(3)  bekezdésében, a  3.  § (1), (2c) és 
(5) bekezdésében, a 4. §-ban, az 5. §-ban, a 6. § c) pontjában, a 7. §-ban, a 9. §-ban, a 12. §-ban, a 13. §-ban, a 14. § 
(1), (2), (2a) és (2b) bekezdésében, a 14. § (3) bekezdés a), c), e)–k) és o) pontjában, valamint a 14. § (5), (6), (8), (9), 
(9a), (9b) és (10)  bekezdésében, a  15–19/C.  §-ban, a  19/E.  § (4)–(11)  bekezdésében, a  19/G.  §-ban, a  19/H.  §-ban, 
a 24–33. §-ban, a 34. § (2)–(5) bekezdésében, a 35–38. §-ban, a 39. § (13) bekezdésében, valamint a 40–51. §-ban 
foglaltakat is megfelelően alkalmazni kell.”

4. §  Az R2. 15. alcíme a következő 62. §-sal egészül ki:
„62.  § E  rendeletnek az  új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. 
(II. 10.) Korm. rendelet, valamint a  használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési 
kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 276/2019. (XI. 21.) Korm. rendelettel 
(a  továbbiakban: Módr5.) megállapított 19/A. § (3) bekezdését és 19/I. §-át a Módr5. hatálybalépését megelőzően 
benyújtott, a Módr5. hatálybalépéséig még el nem bírált kérelmek esetén is alkalmazni kell azzal, hogy
a) az igénylő a  Módr5. hatálybalépését megelőzően hitelintézethez benyújtott kérelme kiegészítésével kérheti 
kérelmének ismételt elbírálását,
b) az a) pont szerinti kiegészítő kérelmet az igénylő a Módr5. hatálybalépését követő 15 napon belül nyújthatja be 
a hitelintézethez,
c) az a) pont szerinti kérelem kiegészítése esetén az  igénylőnek a Módr5. hatálybalépését megelőzően benyújtott 
kérelem mellékleteit − a bekerülési költséget tartalmazó költségvetés kivételével – nem kell ismételten benyújtania,
d) a hitelintézet az a) pont szerinti kérelem kiegészítésére tekintettel a 25. § szerinti díjat nem számíthatja fel,
e) a 26. § (4a) bekezdése szerinti bírálati idő az a) pont szerinti kérelem kiegészítésének időpontjától újraindul.”
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5. §  Az R2. 19/A.  § (3)  bekezdésében a „családi otthonteremtési kedvezményre és otthonteremtési kamattámogatásra” 
szövegrész helyébe a  „családi otthonteremtési kedvezményre, otthonteremtési kamattámogatásra és 
adó-visszatérítési támogatásra” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 277/2019. (XI. 21.) Korm. rendelete
egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés g) pontjában,
a 2. és 3. alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.  § (1)  bekezdés 
g)  pontjában, valamint a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162.  § (1)  bekezdés 
s) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint 
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló  
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a  szociális, valamint a  gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a  továbbiakban:  
Kjt. vhr.) a következő 23. §-sal egészül ki:
„23.  § (1) Az  egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 
277/2019. (XI. 21.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: R2.) megállapított 5. számú mellékletet a 2019. január 1-jétől 
az  R2. hatálybalépésig terjedő időszakra is alkalmazni kell azokra, akiknek jogviszonya az  R2. hatálybalépésekor is 
fennáll. A  2019. január–október hónapokra a  közalkalmazottnak járó szociális ágazati összevont pótlék ki nem 
fizetett részét 2019. december hónapban kell kifizetni. Ha a közalkalmazotti jogviszony 2019. január 1-jét követően, 
de az R2. hatálybalépését megelőzően létesült, a kifizetés időarányosan történik.
(2) Az R2.-vel módosított 7. számú melléklet I. pontját a 2019. július 1-jétől az R2. hatálybalépésig terjedő időszakra 
is alkalmazni kell azokra, akiknek jogviszonya az R2. hatálybalépésekor is fennáll. A 2019. július–október hónapokra 
a  közalkalmazottnak járó egészségügyi kiegészítő pótlék ki nem fizetett részét 2019. december hónapban kell 
kifizetni. Ha a közalkalmazotti jogviszony 2019. július 1-jét követően, de az R2. hatálybalépését megelőzően létesült, 
a kifizetés időarányosan történik.”

2. § (1) A Kjt. vhr. 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) A Kjt. vhr. 7. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
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2. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 
intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

3. §  Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények 
és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Átr.) a  következő  
9/B. alcímmel egészül ki:
„9/B. Támogatás a 2019. évi egészségügyi kiegészítő pótlékhoz
29/A.  § (1) A  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a  szociális, valamint a  gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (a  továbbiakban:  
Kjt. vhr.) 15/C.  §-a szerinti, 2018. december – 2019. december hónapokra számfejtésre kerülő egészségügyi 
kiegészítő pótlékhoz (a  továbbiakban: egészségügyi kiegészítő pótlék) és annak szociális hozzájárulási adójához 
támogatásra jogosult a  fenntartó annak az  engedélyesének a  (2)  bekezdés szerinti foglalkoztatottjaira tekintettel, 
amely után 2019. december hónapra működési támogatásra jogosult.
(2) A  fenntartó az  (1)  bekezdés szerinti támogatásra azon foglalkoztatott után jogosult, aki a  Kjt. vhr. 15/C.  §-a 
alapján egészségügyi kiegészítő pótlékra jogosult, feltéve, hogy utána a  fenntartó szociális ágazati összevont 
pótlék kifizetésére tekintettel támogatást vesz igénybe, és az egészségügyi kiegészítő pótlék teljes összege bruttó 
bérnövekedésként jelenik meg a foglalkoztatottnál.
(3) Nem nyújtható az (1) bekezdés szerinti támogatás az egészségügyi kiegészítő pótléknak a Kjt. vhr. 7. számú mellékletében 
meghatározottakon felül kifizetett összegéhez és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adóhoz.
(4) Az  (1)  bekezdés szerinti támogatás összege megegyezik a  2018. december – 2019. december havi 
foglalkoztatásra tekintettel a  fenntartó, illetve szolgáltatói által ténylegesen kifizetett egészségügyi kiegészítő 
pótlék, továbbá az ezzel összefüggésben ténylegesen megfizetett szociális hozzájárulási adó összegével.
(5) Az (1) bekezdés szerinti támogatás felhasználásának határideje: 2020. január 31.
(6) Az (1) bekezdés szerinti támogatás után nem jár egyházi kiegészítő támogatás.
(7) A  fenntartó az  (1)  bekezdés szerinti támogatást a  2019. évi működési támogatás elszámolása során, 
a  ténylegesen számfejtett és kifizetett egészségügyi kiegészítő pótlék és szociális hozzájárulási adó összege után 
igényelheti. Az  igazgatóság az  (1)  bekezdés szerinti támogatás iránti igényről a  2019. évi működési támogatás 
elszámolásáról szóló határozatban dönt.
(8) Az  (1)  bekezdés szerinti támogatás ellenőrzésére és visszafizetésére a  működési támogatás szabályait kell 
alkalmazni.”

4. §  Az Átr. 33. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  szociális ágazati összevont pótlékhoz nyújtott támogatásban nem részesülő bölcsőde és mini bölcsőde 
fenntartója az  (5)  bekezdés szerinti összegű kiegészítő támogatásra jogosult. Az  egyes szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 277/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet hatálybalépése 
előtt megszűnt bölcsőde, mini bölcsőde után a fenntartó nem jogosult a támogatásra. A támogatást az igazgatóság 
2019. december hónapban hivatalból, erre irányuló külön határozat meghozatala nélkül folyósítja, kivéve, ha 
a támogatásról a fenntartó az igazgatósághoz intézett írásbeli nyilatkozatával lemondott.”

5. §  Az Átr. a következő 33/A. §-sal egészül ki:
„33/A. § A fenntartó az egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 
szóló 277/2019. (XI. 21.) Korm. rendelettel megállapított Kjt. vhr. 23.  § (1)  bekezdése alapján 2019. évre kifizetett 
szociális összevont pótlék után járó többlettámogatás iránti igényét a  2019. évi működési támogatás elszámolása 
keretében érvényesítheti. Az igazgatóság a támogatást a 15. § (4) bekezdésében foglaltak szerint folyósítja.”

3. Az egyházi és nem állami szociális fenntartóknál dolgozók részére a 2018. évben kifizetésre 
kerülő minimálbér és garantált bérminimum támogatásáról szóló 350/2017. (XI. 23.) Korm. rendelet 
módosítása

6. §  Az egyházi és nem állami szociális fenntartóknál dolgozók részére a  2018. évben kifizetésre kerülő minimálbér és 
garantált bérminimum támogatásáról szóló 350/2017. (XI. 23.) Korm. rendelet a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § (1) Az 1–9. § alapján támogatásra jogosult egyházi és nem állami szociális fenntartót a 2018. december havi 
foglalkoztatásra tekintettel is megilleti a minimálbér és garantált bérminimum támogatás, ha 2019 decemberében
a) az engedélyes után az Átr. szerinti működési támogatásban részesül, vagy
b) megfelel az 1. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti feltételeknek.
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(2) A 2018. december hónapra járó támogatás összege megegyezik a 2018. évi elszámolás alapján a 2018. november 
hónapra járó támogatás összegével.
(3) Az  igazgatóság a  2018. december hónapra járó támogatás folyósításáról 2019. december 10-éig, erre irányuló 
külön határozat meghozatala nélkül, hivatalból intézkedik.
(4) Az igazgatóság a támogatás folyósításához szükséges összesített igényt – 2019. november 23-áig – az Átr. 14. § 
(1)  bekezdése szerinti igénnyel együtt küldi meg a  szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) részére. A minisztérium az igényelt támogatást 2019. december 5-éig 
biztosítja az igazgatóságnak.
(5) Az  egyházi és nem állami szociális fenntartónak a  2018. december hónapra járó támogatásról nem kell 
elszámolást benyújtania.
(6) Az  egyházi és nem állami szociális fenntartó a  2018. december hónapra járó támogatásról az  igazgatósághoz 
címzett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.”

4. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 277/2019. (XI. 21.) Korm. rendelethez
„5. számú melléklet a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelethez

A szociális ágazati összevont pótlék összege (Ft)

Sorszám
Közalkalmazotti jogviszonyban töltött 

idő

Fizetési osztály

A B C D E F G H I J

1. 0–1 év között 6 000 6 100 6 300 6 400 11 240 45 500 45 500 54 000 54 000 54 000

2. 1–2 év között 6 000 6 100 6 300 6 400 11 240 45 500 45 500 54 000 54 000 54 000

3. 2–3 év között 6 000 6 100 6 300 6 400 11 240 45 500 45 500 54 000 54 000 54 000

4. 3–4 év között 6 400 6 500 6 700 6 800 11 240 45 500 45 500 54 000 54 000 54 000

5. 4–5 év között 6 400 6 500 6 700 6 800 14 371 53 760 53 760 69 050 69 050 69 050

6. 5–6 év között 6 400 6 500 6 700 6 800 14 371 53 760 53 760 69 050 69 050 69 050

7. 6–7 év között 6 800 6 900 7 100 7 200 14 371 53 760 53 760 69 050 69 050 69 050

8. 7–8 év között 6 800 6 900 7 100 7 200 14 371 53 760 53 760 69 050 69 050 69 050

9. 8–9 év között 6 800 6 900 7 100 9 502 17 502 59 955 59 955 77 650 77 650 77 650

10. 9–10 év között 7 200 7 300 7 500 9 502 17 502 59 955 59 955 77 650 77 650 77 650

11. 10–11 év között 7 200 7 300 7 500 9 502 17 502 59 955 59 955 77 650 77 650 77 650

12. 11–12 év között 7 200 7 300 7 500 9 502 17 502 59 955 59 955 77 650 77 650 77 650

13. 12–13 év között 7 600 7 700 7 900 12 633 20 633 66 150 66 150 90 371 90 371 86 839

14. 13–14 év között 7 600 7 700 7 900 12 633 20 633 66 150 66 150 90 371 90 371 86 839

15. 14–15 év között 7 600 7 700 7 900 12 633 20 633 66 150 66 150 90 371 90 371 86 839

16. 15–16 év között 8 000 8 100 8 300 12 633 20 633 66 150 66 150 90 371 90 371 75 251

17. 16–17 év között 8 000 8 100 8 300 15 764 23 764 72 087 72 087 106 386 106 386 91 266

18. 17–18 év között 8 000 8 100 8 300 15 764 23 764 72 087 72 087 106 386 106 386 91 266

19. 18–19 év között 8 400 8 500 8 700 15 764 23 764 72 087 72 087 106 386 103 651 81 996

20. 19–20 év között 8 400 8 500 8 700 15 764 23 764 72 087 72 087 106 386 103 651 81 996

21. 20–21 év között 8 400 10 750 10 750 18 895 26 895 86 413 86 413 114 859 112 124 90 469

22. 21–22 év között 8 800 10 750 10 750 18 895 26 895 86 413 86 413 114 859 101 474 80 813



7940 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2019. évi 187. szám
 

23. 22–23 év között 8 800 10 750 10 750 18 895 26 895 86 413 86 413 114 859 101 474 80 813

24. 23–24 év között 8 800 10 750 10 750 18 895 26 895 86 413 86 413 114 859 101 474 80 813

25. 24–25 év között 11 288 13 191 13 191 22 339 30 339 102 804 102 804 114 859 92 954 71 157

26. 25–26 év között 11 288 13 191 13 191 22 339 30 339 102 804 102 804 114 859 92 954 71 157

27. 26–27 év között 11 288 13 191 13 191 22 339 30 339 102 804 102 804 114 859 92 954 71 157

28. 27–28 év között 11 288 13 191 13 191 22 339 30 339 102 804 102 804 107 839 84 434 61 500

29. 28–29 év között 13 388 17 159 17 159 26 722 34 722 111 295 111 295 122 093 98 687 75 754

30. 29–30 év között 13 388 17 159 17 159 26 722 34 722 111 295 111 295 122 093 98 687 75 754

31. 30–31 év között 13 388 17 159 17 159 26 722 34 722 111 295 111 295 113 675 90 167 66 097

32. 31–32 év között 13 388 17 159 17 159 26 722 34 722 111 295 111 295 113 675 90 167 66 097

33. 32–33 év között 15 750 21 126 21 126 31 418 39 418 118 301 118 301 131 860 108 353 84 283

34. 33–34 év között 15 750 21 126 21 126 31 418 39 418 118 301 118 301 123 443 99 833 74 627

35. 34–35 év között 15 750 21 126 21 126 31 418 39 418 118 301 118 301 123 443 99 833 74 627

36. 35–36 év között 15 750 21 126 21 126 31 418 39 418 118 301 118 301 123 443 99 833 74 627

37. 36–37 év között 18 113 25 398 25 398 36 115 40 847 118 301 112 324 133 211 108 078 81 997

38. 37–38 év között 18 113 25 398 25 398 36 115 40 847 118 301 112 324 133 211 108 078 81 997

39. 38–39 év között 18 113 25 398 25 398 36 115 40 847 118 301 112 324 133 211 108 078 81 997

40. 39–40 év között 18 113 25 398 25 398 36 115 40 847 117 186 104 386 124 793 98 138 71 182

41. 40–41 év között 20 475 29 671 29 671 40 811 42 429 124 993 112 193 142 979 116 324 89 367

42. 41–42 év között 20 475 29 671 29 671 40 811 42 429 124 993 112 193 142 979 116 324 89 367

43. 42–43 év között 20 475 29 671 29 671 40 811 42 429 117 673 104 255 134 561 106 384 78 552

44. 43–44 év között 20 475 29 671 29 671 40 811 42 429 117 673 104 255 134 561 106 384 78 552

45. 44–45 év között 22 838 33 943 33 943 45 508 47 125 131 998 118 581 152 747 124 569 96 738

46. 45–46 év között 22 838 33 943 33 943 45 508 47 125 124 678 110 643 144 329 114 629 85 923

47. 46–47 év között 22 838 33 943 33 943 45 508 47 125 124 678 110 643 144 329 114 629 85 923

48. 47–48 év között 22 838 33 943 33 943 45 508 47 125 124 678 110 643 144 329 114 629 85 923

49. 48 év felett 25 200 38 216 38 216 50 204 51 822 137 105 122 453 154 097 122 875 93 293
”
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2. melléklet a 277/2019. (XI. 21.) Korm. rendelethez

A Kjt. vhr. 7. számú melléklet I. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„I. Ápolók, szakápolók egészségügyi kiegészítő pótlékának összege (Ft)

Sorszám
Közalkalmazotti jogviszonyban töltött 

idő

Fizetési osztály

A B C D E F G H I J

1. 0–1 év között         974 15 838 23 876 18 949 24 755 43 958

2. 1–2 év között         974 15 838 23 876 18 949 24 755 43 958

3. 2–3 év között         974 15 838 23 876 18 949 24 755 43 958

4. 3–4 év között 151       7 226 24 770 33 701 31 453 38 153 59 141

5. 4–5 év között 151       4 095 16 510 25 441 16 403 23 103 44 091

6. 5–6 év között 151       4 095 16 510 25 441 16 403 23 103 44 091

7. 6–7 év között 1 596       10 347 25 441 35 266 28 908 36 500 59 275

8. 7–8 év között 1 596       10 347 25 441 35 266 28 908 36 500 59 275

9. 8–9 év között 1 596       7 216 19 246 29 071 20 308 27 900 50 675

10. 9–10 év között 3 041       13 469 28 178 38 896 32 812 41 297 65 859

11. 10–11 év között 3 041       13 469 28 178 38 896 32 812 41 297 65 859

12. 11–12 év között 3 041       13 469 28 178 38 896 32 812 41 297 65 859

13. 12–13 év között 4 485       16 590 30 914 42 525 32 595 41 974 68 321

14. 13–14 év között 4 485       16 590 30 914 42 525 32 595 41 974 68 321

15. 14–15 év között 4 485       16 590 30 914 42 525 32 595 41 974 68 321

16. 15–16 év között 5 930     3 154 22 842 39 846 52 350 45 099 55 371 83 505

17. 16–17 év között 5 930     23 19 711 33 909 46 413 29 084 39 356 67 490

18. 17–18 év között 5 930     23 19 711 33 909 46 413 29 084 39 356 67 490

19. 18–19 év között 7 375     3 595 25 963 42 841 56 238 41 589 52 754 82 675

20. 19–20 év között 7 375     3 595 25 963 42 841 56 238 41 589 52 754 82 675

21. 20–21 év között 7 375     464 22 832 28 515 41 912 33 116 44 281 74 202

22. 21–22 év között 8 819   571 4 037 29 084 37 446 51 737 45 620 57 678 89 386
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23. 22–23 év között 8 819   571 4 037 29 084 37 446 51 737 45 620 57 678 89 386

24. 23–24 év között 8 819   571 4 037 29 084 37 446 51 737 45 620 57 678 89 386

25. 24–25 év között 8 175   810 4 166 31 892 29 987 45 171 58 124 71 075 104 569

26. 25–26 év között 8 175   810 4 166 31 892 29 987 45 171 58 124 71 075 104 569

27. 26–27 év között 8 175   810 4 166 31 892 29 987 45 171 58 124 71 075 104 569

28. 27–28 év között 10 019   3 489 7 738 38 144 38 918 54 995 70 628 84 473 119 753

29. 28–29 év között 7 919     3 355 33 761 30 427 46 504 56 374 70 220 105 499

30. 29–30 év között 7 919     3 355 33 761 30 427 46 504 56 374 70 220 105 499

31. 30–31 év között 9 764   2 200 6 928 40 013 39 359 56 329 68 881 83 617 120 684

32. 31–32 év között 9 764   2 200 6 928 40 013 39 359 56 329 68 881 83 617 120 684

33. 32–33 év között 7 402     2 232 35 317 32 353 49 323 50 696 65 431 102 498

34. 33–34 év között 9 247   913 5 805 41 570 41 285 59 148 63 199 78 829 117 682

35. 34–35 év között 9 247   913 5 805 41 570 41 285 59 148 63 199 78 829 117 682

36. 35–36 év között 9 247   913 5 805 41 570 41 285 59 148 63 199 78 829 117 682

37. 36–37 év között 8 728     4 680 46 393 50 216 68 974 57 518 74 041 114 680

38. 37–38 év között 8 728     4 680 46 393 50 216 68 974 57 518 74 041 114 680

39. 38–39 év között 8 728     4 680 46 393 50 216 68 974 57 518 74 041 114 680

40. 39–40 év között 10 573   2 000 8 253 52 645 59 148 78 798 70 022 87 438 129 864

41. 40–41 év között 8 211     3 557 51 063 51 341 70 991 51 836 69 252 111 679

42. 41–42 év között 8 211     3 557 51 063 51 341 70 991 51 836 69 252 111 679

43. 42–43 év között 10 056   406 7 130 57 315 60 273 80 817 64 342 82 650 126 863

44. 43–44 év között 10 056   406 7 130 57 315 60 273 80 817 64 342 82 650 126 863

45. 44–45 év között 7 693     2 433 52 619 45 948 66 491 46 156 64 465 108 677

46. 45–46 év között 9 554     6 059 59 007 55 094 76 561 59 023 78 263 124 331

47. 46–47 év között 9 554     6 059 59 007 55 094 76 561 59 023 78 263 124 331

48. 47–48 év között 9 554     6 059 59 007 55 094 76 561 59 023 78 263 124 331

49. 48 év felett 9 077     5 043 60 835 44 713 67 138 54 080 74 287 122 285
”
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A Kormány 278/2019. (XI. 21.) Korm. rendelete
egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés c) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés f ) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés j) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés g) pontjában,
az 5. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés n) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló  
100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R1.) 
9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Előrehozott érettségi vizsga a  tanulói jogviszony fennállása alatt, az  érettségi bizonyítvány megszerzése előtt 
egyes érettségi vizsgatárgyból első alkalommal letett érettségi vizsga, amely letehető
a) a  12.  § (1)  bekezdésében meghatározott idegen nyelvekből, kizárólag a  középiskolai tanulmányok teljes 
befejezését megelőző első vagy második tanév vizsgaidőszakaiban, továbbá
b) olyan érettségi vizsgatárgyból, amelyeknél a  tanuló számára az  adott vizsgatárgy vizsgájára való jelentkezés 
feltételeinek teljesítéséhez szükséges tantárgy, tantárgyak tanítása a  középiskola helyi tanterve szerint 
a  középiskolai tanulmányok befejezését megelőző tanévek valamelyikében lezárul, az  adott tanév sikeres 
befejezését követő első vizsgaidőszakban.
(3a) Előrehozott érettségi vizsga a 12. § (15) és (16) bekezdésében meghatározott vizsga is.”

2. § (1) Az R1.
a) 11. § (2) bekezdés b) pontjában az „a rendes” szövegrész helyébe az „a rendes, az előrehozott” szöveg,
b) 12. § (7) bekezdésében az „igazolni is tudja” szövegrész helyébe az „igazolni is tudja, előrehozott vizsgára való 

jelentkezés esetén emellett igazolnia kell a 9. § (3) bekezdésében szabályozott feltételeknek való megfelelést 
is” szöveg,

c) 12.  § (8)  bekezdésében a  „vagy elektronikusan is” szövegrész helyébe a  „vagy írásbelinek minősülő 
elektronikus kapcsolattartás útján is” szöveg

lép.
 (2) Az  R1. 12.  § (9)  bekezdésében a „szakorvos által kiállított igazolással” szövegrész helyébe a „külön jogszabályban 

meghatározott szakértői bizottság szakértői véleményével” szöveg lép.

3. §  Hatályát veszi az R1.
a) 12. § (16) bekezdésében az „a május–júniusi vizsgaidőszak vonatkozásában” szövegrész,
b) 45. § (4) bekezdésében, 54. § (1) bekezdés a) pontjában, 54. § (2) bekezdés a) pontjában, 54. § (3) bekezdés 

a) pontjában és 54. § (4) bekezdésében az „a részletes követelményekben meghatározott módon,” szövegrész,
c) 45. § (5) bekezdés a) és b) pontjában az „a részletes követelményekben meghatározott módon” szövegrész,
d) 54. § (5) bekezdés a) és b) pontjában az „a részletes követelményekben meghatározott módon” szövegrész.

2. A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt 
vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

4. §  Hatályát veszti a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők 
juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet
a) 7. § (4) bekezdése,
b) 18. § (3) bekezdése.
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3. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló  
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 
37/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Új köznevelési intézmény, új feladatellátási hely alapításával, köznevelési intézmény szüneteltetést követő 
újraindításával, új köznevelési alapfeladat ellátásával összefüggő kérelmet a  tárgyév augusztus 31-éig, év közben 
létesített óvoda, kollégium, pedagógiai szakszolgálat esetén a  működés megkezdését követő tizenötödik napig 
lehet benyújtani. E határidő elmulasztása jogvesztő.”

6. §  Hatályát veszti az R2. 26/A. § (6) bekezdése.

4. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló  
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló  
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása

7. §  A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ép. r.) 
6. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  bölcsődében, mini bölcsődében pedagógus munkakörben középfokú végzettséggel foglalkoztatott 
személyt, aki foglalkoztatási jogviszonya fennállása alatt a  munkakörének betöltéséhez szükséges alap- vagy 
mesterfokozatot szerez, ha a (2) bekezdés szerinti munkakörben
a) legalább két év szakmai gyakorlatot szerzett, Pedagógus I. fokozatba,
b) két évnél kevesebb szakmai gyakorlat esetén Gyakornok fokozatba
kell sorolni.”

8. §  Az Ép. r. 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  Mesterpedagógusnak – kivéve az  országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a  pedagógusok minősítő 
vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként részt vevő, szaktanácsadói vagy pedagógiai-szakmai 
szolgáltatási feladatot ellátó pedagógust – és a Kutatótanár fokozatot szerzett pedagógusnak a Mesterpedagógus 
vagy Kutatótanár fokozatba sorolásától számított ötödik naptári évben – az  adott fokozatba sorolás megtartása 
érdekében – a  Mesterpedagógus, illetve Kutatótanár pályázatát meg kell újítania. A  megújítás keretében 
a pedagógusnak a pályázata megvalósulását kell értékelnie, továbbá az előző Mesterpedagógus vagy Kutatótanár 
fokozatba sorolás megszűnését követő időszakra szóló öt év Mester- vagy Kutatóprogramját bemutatnia.”

9. §  Az Ép. r. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Osztályfőnöki pótlékra jogosult az a pedagógus, aki általános vagy középfokú iskolában osztályfőnöki feladatot, 
kollégiumban önálló tanulócsoport-vezetői feladatot, alapfokú művészeti iskolában tanszakvezetői feladatot lát el.”

10. §  Az Ép. r. 35. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  pedagógus-szakvizsgával egyenértékű a  munkakör ellátásához szükséges végzettséghez és 
szakképzettséghez kapcsolódó szakterületen szerzett tudományos fokozat, valamint a doktori cselekmény alapján 
szerzett doktori cím. A pedagógus-szakvizsgával egyenértékű, továbbá
a) a klinikai, a pedagógiai, az óvoda- és iskola-, a neuropszichológiai, a tanácsadó szakpszichológusi,
b) a fogyatékosság típusának megfelelő szakorvos,
c) a gyermek- és ifjúsági pszichiátria, csecsemő- és gyermekgyógyászat vagy gyermekneurológia szakorvos,
d) a szociális
szakvizsga.”

11. §  Az Ép. r. a következő 39/P. §-sal egészül ki:
„39/P.  § E  rendeletnek az  egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 278/2019. (XI. 21.) 
Korm.  rendelettel megállapított 6.  § (1)  bekezdés g)  pontjának hatálybalépését követő két hónapon belül 
a  munkáltató felülvizsgálja a  pedagógus szakmai gyakorlatát. Ha e  felülvizsgálat értelmében az  ismételten 
megállapított szakmai gyakorlat alapján a minősítő vizsga vagy a kötelező minősítési eljárás időpontja a korábban 
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megállapított időponthoz képest több mint egy évvel korábbi időpontra esne, a  pedagógus választhat, hogy 
az  újonnan megállapított vagy az  eredeti időpontban kíván-e a  minősítésben részt venni. Ha erről a  pedagógus 
a munkáltató felszólítására 15 napon belül írásban nem nyilatkozik, a minősítés időpontja nem változik.”

12. §  Az Ép. r. a következő 39/Q. §-sal egészül ki:
„39/Q.  § A  2020. június 30-tól Kutatótanár fokozatba sorolt pedagógusok pedagógiai-szakmai ellenőrzési és 
pedagógusminősítési szakértői, illetve szaktanácsadói feladatokat nem látnak el.”

13. §  Az Ép. r.
a) 6. § (1) bekezdés g) pontjában az „a közszolgálati jogviszony keretében” szövegrész helyébe az „a közszolgálati 

jogviszony (a továbbiakban együtt: közszolgálati jogviszony) keretében” szöveg,
b) 6. § (1) bekezdés g) pontjában a „köznevelés országos irányításával” szövegrész helyébe a „köznevelés vagy 

az iskolai rendszerű szakképzés országos irányításával” szöveg,
c) 12.  § (2)  bekezdésében a  „Kutatóprogram módosítására irányuló eljárás” szövegrész helyébe 

a „Kutatóprogram megújítására vagy módosítására irányuló eljárás” szöveg
lép.

14. § (1) Hatályukat vesztik az Ép. r. 16. § (3) bekezdésében a „tanszakvezetői,” szövegrészek.
 (2) Hatályát veszti az Ép. r.

a) 36. § (8), (11) és (12) bekezdése,
b) 37. § (1b) bekezdésében az „egy éven belül két alkalommal” szövegrész,
c) 39/A. §-a,
d) 39/B. § (2) bekezdése,
e) 39/I. § (1) bekezdése.

5. Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint 
a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosítása

15. §  Hatályát veszti az  állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint 
a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet 3/A. §-a.

6. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
 (2) A 7. § 2020. január 1-jén lép hatályba.
 (3) A 2. § (2) bekezdése 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 279/2019. (XI. 21.) Korm. rendelete
a tartós külszolgálathoz kapcsolódó felkészítésről szóló 238/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A tartós külszolgálathoz kapcsolódó felkészítésről szóló 238/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
238/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet] 1. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A 13. § (6) bekezdésének hatálya a továbbképzési kötelezettsége keretében a minisztérium által biztosított belső 
továbbképzési programot teljesítő kormánytisztviselőkre, köztisztviselőkre is kiterjed.”

2. §  A 238/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet 13. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  továbbképzési kötelezettségek teljesítésébe tanulmányi pontértékük szerinti mértékben, az  előírt 
kötelezettség teljes mértékig beszámíthatóak a  kormánytisztviselő, köztisztviselő által teljesített, a  külpolitikáért 
felelős miniszter által vezetett minisztérium által a  közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012.  
(IX. 28.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontjában, illetve 12. § (8) bekezdésében foglaltak szerint biztosított és  
15. §-a szerinti nyilvántartásba vett, a KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító jelű kiemelt projekt keretében 
fejlesztetett belső továbbképzési programok.”

3. §  A 238/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet 14. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  13.  § (6)  bekezdését a  KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító jelű kiemelt projekt keretében 
fejlesztetett, kormánytisztviselők, köztisztviselők által már teljesített vagy teljesítés alatt álló továbbképzési 
programokra is alkalmazni kell.”

4. §  A 238/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet 13.  § (5)  bekezdésében az  „önkormányzati” szövegrész helyébe 
az „önkormányzati, állami” szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 280/2019. (XI. 21.) Korm. rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres 
közszolgáltatásról szóló 378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény 
4/B.  § a)–d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatásról 
szóló 378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3.  § (5)  bekezdés e)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Az ideiglenes begyűjtési ellátásra kijelölő döntés tartalmazza:)
„e) az ideiglenes begyűjtési ellátásért fizetendő közszolgáltatási díjat (a továbbiakban: közszolgáltatási díj).”

 (2) A Korm. rendelet 3. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A katasztrófavédelmi szerv – indokolt esetben – a közérdekű szolgáltató kijelölését megszüntetheti.”
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2. §  A Korm. rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § (1) A közszolgáltatási díjnak a Tv. 3/F. § (6) bekezdésének való megfelelését, valamint a Tv. 3/F. § (7) bekezdése 
szerinti, a közszolgáltatási díjból meg nem térülő indokolt költségek (a továbbiakban: többletköltségek) összegét, 
a közérdekű szolgáltató többletköltség megtérítése érdekében benyújtott igényét és módosított igényét, valamint 
az  igény alapján folyósított támogatási előleg felhasználásáról készült elszámolást a  Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: MEKH) ellenőrzi.
(2) A közérdekű szolgáltatónak az ideiglenes begyűjtési ellátás során keletkező indokolt többletköltségeit a központi 
költségvetés az ellátásért felelős önkormányzat útján téríti meg.
(3) Az ideiglenes begyűjtési ellátás indokolt többletköltségeinek megállapítása során
a) a begyűjtés, elszállítás és kezelés költsége,
b) a begyűjtéshez szükséges fogyóeszközök, valamint a biztonságos munkavégzéshez szükséges eszközök költsége,
c) az  a) és b)  pont szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó bérköltség és munkaadót terhelő járulék 
költsége, továbbá
d) a haváriaesemény kapcsán felmerülő költség
vehető figyelembe.
(4) A  közérdekű szolgáltató az  ideiglenes begyűjtési ellátás teljes idejére számított indokolt többletköltségei 
megtérítése iránti igényét az ellátásért felelős önkormányzathoz nyújtja be
a) a  kijelölésének megszűnése vagy az  új közszolgáltatási szerződés alapján történő közszolgáltatás megkezdése 
időpontjáig
aa) a tárgyévet megelőző időszakra a tényadatok alapján,
ab) az aa) alponton kívüli időszakra a tervadatok alapján,
b) a kijelölés megszűnését követően a tényadatok alapján.
(5) Az  ellátásért felelős önkormányzat a  (4)  bekezdésben meghatározott igényt, annak ellenőrzését követően, 
véleményével ellátva 5 napon belül továbbítja az MEKH részére.
(6) Az  MEKH meghatározza és honlapján közzéteszi a  (4)  bekezdés szerinti igény elbírálásához és a  támogatással 
való elszámoláshoz szükséges, kötelezően benyújtandó adatokat. Az  MEKH a  benyújtott adatok valóságtartalmát 
ellenőrizheti.
(7) Az MEKH a (4) bekezdés szerinti igény és az (5) bekezdés szerinti vélemény beérkezését követő 20 napon belül
a) ellenőrzi az igény indokoltságát és a (3) bekezdésnek való megfelelőségét,
b) megállapítja az  ideiglenes begyűjtési ellátásra történő kijelölés teljes idejére, évenkénti bontásban az  indokolt 
többletköltség összegét, és
c) az indokolt többletköltségnek a kijelölés teljes idejére vonatkozó, évenkénti bontásban
ca) a  (4)  bekezdés a)  pont aa)  alpontja és b)  pontja szerinti időszakra a  közszolgáltató igénylésében szereplő 
tényadatok alapján,
cb) a (4) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti időszakra a közérdekű szolgáltató tervadatai alapján 
megállapított összegéről tájékoztatja a belügyminisztert.
(8) Az  MEKH az  (1)  bekezdésben meghatározott feladatának ellátásához szükséges tájékoztatást, adatot kérhet 
a katasztrófavédelmi szerv központi szervétől és a települési önkormányzattól.”

3. §  A Korm. rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13.  § (1) A  belügyminiszter az  MEKH által nyújtott, a  12.  § (7)  bekezdés c)  pontja szerinti tájékoztatást követően  
– a (6) bekezdésben meghatározott feltétellel – egy összegben folyósítja az ellátásért felelős önkormányzat útján
a) a közérdekű szolgáltató részére a kijelölésének megszűnése vagy az új közszolgáltatási szerződés alapján történő 
közszolgáltatás megkezdése időpontjáig
aa) a tárgyévet megelőző időszakra a közérdekű szolgáltató igényében szereplő tényadatok alapján megállapított, 
indokolt többletköltséggel megegyező összegű támogatást,
ab) a tárgyévre vonatkozó – a november 30-ig megküldött javaslatot – a közérdekű szolgáltató tervadatai alapján 
megállapított, indokolt többletköltséggel megegyező összegű támogatást támogatási előlegként,
b) a közérdekű szolgáltató kijelölésének megszűnését követően a közszolgáltató igénylésében szereplő tényadatok 
alapján megállapított, indokolt többletköltséggel megegyező összegű támogatást.
(2) Az  ellátásért felelős önkormányzat a  belügyminiszter támogatói okiratának kézhezvételét követő öt 
munkanapon belül a  közérdekű szolgáltatóval az  ideiglenes begyűjtési ellátásra történő kijelölés támogatással 
érintett időtartamára támogatási szerződést köt
a) az (1) bekezdés szerinti indokolt többletköltség támogatás,



7948 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 187. szám 

b) az (5) bekezdés a) pontja szerinti indokolt többletköltség támogatási előleggel nem fedezett részére vonatkozó 
támogatás 
összegéről, folyósításáról, felhasználásáról és az  (1)  bekezdés a)  pont ab)  alpontja szerinti támogatási előleg 
elszámolásáról.
(2a) Az  ellátásért felelős önkormányzat a  részére a  belügyminiszter által folyósított támogatást a  banki 
folyószámláján történő jóváírást követő öt munkanapon belül egyösszegben a  közérdekű szolgáltató részére 
az indokolt többletköltségek fedezeteként átutalja.
(3) Az (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti támogatási előleg felhasználásáról a közérdekű szolgáltató
a) a  tárgyévet követő év 20. napjáig elszámol az  ellátásért felelős önkormányzatnak, amely az  elszámolást 
a  tárgyévre vonatkozó éves költségvetési beszámolóban a  Magyar Államkincstárnak (a továbbiakban: Kincstár) 
az államháztartásról szóló jogszabályok alapján teljesíti,
b) az  MEKH által meghatározott formában szakmai és pénzügyi elszámolást nyújt be az  MEKH-nak, a  támogatási 
okiratban rögzített támogatási időszak lejártát követő tizenöt napon belül.
(4) Az MEKH a (3) bekezdés b) pontja szerinti elszámolás beérkezését követő 20 napon belül
a) ellenőrzi az elszámolás megalapozottságát,
b) tájékoztatja a belügyminisztert
ba) a  megállapított, indokolt többletköltség támogatási előleggel nem fedezett részének támogatásként történő 
kifizetésére vonatkozóan, megadva a megállapított, indokolt többletköltség, valamint a támogatási előleggel nem 
fedezett többletköltség összegét, vagy
bb) a  megállapított, indokolt többletköltség, valamint a  megalapozatlanul igénybevett támogatási előleg 
összegéről és javaslatot tesz a közérdekű szolgáltató által visszafizetendő összegre vagy
c) az elszámolás hiányossága miatt a belügyminiszternek az elszámolás elfogadását nem javasolja, és javaslatot tesz 
a támogatási előleg közérdekű szolgáltató általi visszafizetésére,
d) tájékoztatja a belügyminisztert a 12. § (7) bekezdés c) pontja alapján továbbított, a  tárgyévet követő időszakra 
vonatkozó támogatási előleg javaslatának fenntartásáról vagy módosított összegéről.
(5) A belügyminiszter az MEKH javaslatát követően
a) dönt és az  ellátásért felelős önkormányzat útján gondoskodik az  MEKH által a  kijelölt közérdekű szolgáltató 
elszámolása alapján megállapított, indokolt többletköltség támogatási előleggel nem fedezett részének 
támogatásként történő kifizetéséről, vagy
b) intézkedik az  ellátásért felelős önkormányzat útján a  megalapozatlanul igénybe vett támogatási előleg 
összegének a kijelölt közérdekű szolgáltató általi visszafizetése érdekében.
(6) A  belügyminiszter a  támogatási előleget a  kijelölés ideje alatt ismételten akkor folyósítja, ha az  ellátásért 
felelős önkormányzat a  (3)  bekezdés a)  pontja szerinti, előző évre vonatkozó elszámolást az  éves költségvetési 
beszámolójában teljesítette. A  támogatási előleg következő évi összegét az  MEKH (4)  bekezdés d)  pontja szerinti 
tájékoztatásában foglaltak figyelembevételével kell megállapítani.
(7) A  Kincstár az  ellátásért felelős önkormányzat (3)  bekezdés a)  pontja szerinti beszámolójának elfogadásáról, 
valamint az elszámolt összegről a belügyminisztert tájékoztatja.”

4. §  A Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a közérdekű szolgáltató 12. § (4) bekezdés szerinti igényében foglalt adatokhoz képest változás következik 
be, a módosított igényt az MEKH a 12. § (6)–(7) bekezdésében foglaltak szerint bírálja el. Az  igény érvényesítésére 
a 12–13. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.”

5. §  A Korm. rendelet
a) 4. § (1) bekezdésében az „Az ideiglenes begyűjtési ellátás díjának” szövegrész helyébe az „A közszolgáltatási 

díj” szöveg,
b) 4.  § (4)  bekezdésében az „az ideiglenes begyűjtési ellátás díjáról” szövegrész helyébe az „a közszolgáltatási 

díjról” szöveg,
c) 11.  § (1)  bekezdésében az „az ideiglenes begyűjtési ellátás díját” szövegrész helyébe az „a közszolgáltatási 

díjat” szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1656/2019. (XI. 21.) Korm. határozata
a sportakadémiai rendszer kidolgozásáról

A Kormány
 1. szándéka olyan sportakadémiai rendszer megvalósítása, amely elősegíti a  minőségi élutánpótlás-nevelést 

megalapozó tehetséggondozást, sportszakmai felkészítést, versenyeztetést;
 2. egyetért azzal, hogy a  sportakadémiai rendszer 1.  pontnak megfelelő állami feladatellátásának részletszabályait 

kormányrendeletben állapítsa meg;
 3. egyetért azzal, hogy első alkalommal a kosárlabda, a kézilabda és a labdarúgás sportágak sportakadémiai rendszer 

állami feladatellátása kerüljön kidolgozásra;
 4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy

a) tegyen javaslatot a 2. pontban meghatározott feladat részletszabályainak kidolgozására,
b) vizsgálja meg és tegyen javaslatot a  3.  pontban meghatározott sportágak körében a  kidolgozott 

szabályrendszernek megfelelő sportszervezetek körére,
c) a kiválasztott sportszervezetekkel kössön megállapodásokat.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: az a) és b) alpont tekintetében 2019. november 30. 

a c) alpont tekintetében 2019. december 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1657/2019. (XI. 21.) Korm. határozata
a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján  
a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 19. Szociális célú 
humánszolgáltatások alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport 
előirányzat-túllépésének jóváhagyásáról

A Kormány a  Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 
17. §-a és 4. mellékletében foglalt táblázat 2. pontja alapján jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 19. Szociális célú humánszolgáltatások alcím, 
1.  Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport kiadási előirányzatának legfeljebb 
11 500 000 000 forint összeggel történő túllépését.

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1658/2019. (XI. 21.) Korm. határozata
a „Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez” fejezeti kezelésű előirányzatra történő 
többletforrás bevonásáról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva, a  Művészetek Palotája Rendelkezésre Állási Szerződésében foglalt állami fizetési kötelezettségek 
teljesítése érdekében 125  000  000  forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2019.  évi központi 
költségvetéséről szóló 2018.  évi L.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XLIII.  Az  állami vagyonnal 
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2.  Az  állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 2.  Társaságokkal 
kapcsolatos kiadások alcím, 2.  Állami tulajdonú társaságok támogatása jogcímcsoport, 2.  Az  MNV  Zrt. tulajdonosi 
joggyakorlásába tartozó társaságok támogatása jogcím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XXII.  Miniszterelnöki 
Kormányiroda fejezet, 19.  Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1.  Célelőirányzatok alcím, 4.  Hozzájárulás 
a Művészetek Palotájának működtetéséhez jogcímcsoport fejezeti kezelésű előirányzat javára, az 1. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1658/2019. (XI. 21.) Korm. határozathoz

XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások 

forintban

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

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

hatása
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

2 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
2 Társaságokkal kapcsolatos kiadások

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

K5 Egyéb működési célú kiadás -125 000 000
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda 

19 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

256101 4 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez
K3 Dologi kiadások 125 000 000

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

forintban

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

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

hatása

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

forintban
Államház-

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

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

hatása
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda 

19 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

256101 4 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez 125 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II.n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 125 000 000 125 000 000

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

Magyar Államkincstár  1 példány

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2019.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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A Kormány 1659/2019. (XI. 21.) Korm. határozata
a Badacsonytomaj külterületi útjainak rekonstrukciójával összefüggő intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért Badacsonytomaj külterületi útjai rekonstrukciójának megvalósításával;
 2. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 

Zártkörűen működő Részvénytársaság útján – gondoskodjon a  Badacsonytomaj közigazgatási területén 
elhelyezkedő, az  ingatlan-nyilvántartás szerinti külterület 040, 030, 028/22, 028/17, 028/13 és 026 helyrajzi számú 
ingatlanok Badacsonytomaj Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) részére történő vagyonkezelésbe 
adásáról;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: azonnal, de legkésőbb 2019. november 30. napjáig

 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 IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének az 50. Badacsonytomaj 
útrekonstrukciójának támogatása címmel történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

 4. az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az  1.  pont szerinti cél megvalósítása érdekében  
– magában foglalva az  aszfaltburkolatot, valamint a  támfal- és vízvezetékrendszer rekonstrukcióját –  
465 538 694 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezet, 2. A  helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet  
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 50. Badacsonytomaj útrekonstrukciójának támogatása cím javára, 
az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

 5. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  4.  pont szerint biztosított előirányzat terhére, az  abban meghatározott 
támogatási célra, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A.  §-a hatálya alá tartozó vissza nem térítendő egyedi támogatást 
nyújtson az  Önkormányzat részére támogatási előlegként, a  támogatás felhasználásának és elszámolásának 
részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;

 6. felhívja a  belügyminisztert, hogy az  5.  pont szerinti egyedi költségvetési támogatást a  támogatói okirat kiadását 
követően folyósítsa az Önkormányzat számára.

Felelős: belügyminiszter
Határidő: a támogatói okirat kiadását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1659/2019. (XI. 21.) Korm. határozathoz
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

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

csop. szám szám csop. név évre 
szám név áthúzódó

hatása
IX.  Helyi önkormányzatok támogatásai

359017 2 A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
K5 Egyéb működési célú támogatások -465 538 694

382806 50 Badacsonytomaj  útrekonstrukciójának támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú támogatások 465 538 694

forintban

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

azonosító csop. szám szám csop. név évre 
szám név áthúzódó

hatása

forintban

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

azonosító csop. szám szám csop. név évre 
szám név áthúzódó

hatása

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

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

Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 465 538 694   465 538 694

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

K I A D Á S O K 

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 

Költségvetési év: 2019.

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

A módosítás jogcíme
A módosítást elrendelő jogszabály/ 

határozat számaKiemelt előirányzat 
neve

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

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

határozat számaKiemelt előirányzat
neve

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

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

határozat számaKiemelt előirányzat
neve

1 példány

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
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A Kormány 1660/2019. (XI. 21.) Korm. határozata
szerzetesrendi fejlesztésekkel összefüggő intézkedésekről

A Kormány
 1. támogatja

a) a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium fejlesztési programjának teljes körű megvalósítását, ennek keretében 
a sportközpont létesítését és ezzel összefüggésben a történelmi iskolaépület belső átalakítását, az épületen 
belüli egyes helyiségek funkciójának megújítását,

b) a Budapest-Pasaréti Páduai Szent Antal Plébánia lelkipásztori központjának felépítését, a  templom és 
a rendház felújítását;

 2. egyetért azzal, hogy
a) az 1. pont a) alpontja szerinti célra – a korábban biztosított támogatásokon felül – további 4 771 900 000 forint,
b) az 1. pont b) alpontja szerinti célra 1 778 000 000 forint
támogatás kerüljön biztosításra;

 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  miniszterelnök általános helyettese bevonásával gondoskodjon  
– a kifizetésekhez kapcsolódó kincstári díjakkal együtt –
a) az 1. pont a) alpontja szerinti célra

aa) a 2020. évre 1 000 500 000 forint biztosításáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 
szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: 2020. évi Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség 
fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 30. Egyházi célú központi 
költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport, 7. Egyházi épített örökség védelme és egyéb 
beruházások jogcím javára,

ab) a  2021. évre 3 773 785 950 forint biztosításáról a  2021. évi központi költségvetés  
XI. Miniszterelnökség fejezete részére,

b) az 1.  pont b)  alpontja szerinti célra a  2020. évre 1 778 889 000 forint biztosításáról a  2020. évi Kvtv.  
1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím,  
30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport, 7. Egyházi épített örökség védelme és 
egyéb beruházások jogcím javára;
Felelős: pénzügyminiszter
 a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: az a)  alpont aa)  alpontja és a  b)  alpont tekintetében a  2020. évi központi költségvetés 

végrehajtása során, a felmerülés ütemében
 az a) alpont ab) alpontja tekintetében a 2021. évi központi költségvetés tervezése során

 4. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy
a) az 1. pont a) alpontja szerinti cél megvalósítása érdekében

aa) adjon ki támogatói okiratot 1 000 000 000 forint támogatási összegben,
ab) módosítsa az aa) alpont alapján kiadott támogatói okiratot további 3 771 900 000 forint támogatási 

összegben
 a Ciszterci Rend Zirc-Pilis-Pásztó-Szentgotthárd Egyesített Apátsága kedvezményezett részére,
b) az 1. pont b) alpontja szerinti cél megvalósítása érdekében adjon ki támogatói okiratot 1 778 000 000 forint 

támogatási összegben a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány részére
elszámolási kötelezettség, a  fel nem használt támogatási összeg tekintetében visszafizetési kötelezettség 
rögzítésével;

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: az adott évi forrás rendelkezésre állását követően azonnal

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1661/2019. (XI. 21.) Korm. határozata
a Starters E-Components Generators Automotive Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi 
nagybefektetővel való stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

A Kormány felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, illetve az  általa kijelölt személyt, hogy gondoskodjon 
a  Magyarország Kormánya és a  Starters E-Components Generators Automotive Hungary Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhelye: 3526 Miskolc, Robert Bosch park 3.; cégjegyzékszáma: 05-09-028770) között kötendő stratégiai 
együttműködési megállapodás Kormány nevében történő aláírásáról.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1662/2019. (XI. 21.) Korm. határozata
tudományos és technológiai szakdiplomata álláshelyek létesítéséről São Paulo, Bécs és Stuttgart állomáshellyel

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy Magyarország diplomáciai feladatainak színvonalas ellátása, valamint a  tudományos és 

technológiai kapcsolatok szorosabbra fűzése érdekében São Paulóba, Bécsbe és Stuttgartba állomáshelyenként egy, 
mindösszesen három tudományos és technológiai szakdiplomata kerüljön kiküldésre;

 2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – a külgazdasági és külügyminiszter bevonásával – 
az  1.  pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében gondoskodjon a  Magyarország 2020. évi központi 
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 
fejezet terhére a 2020. évben a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet
a) 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium Központi Igazgatása cím javára egyszeri jelleggel 13 600 000 forint,
b) 2. Külképviseletek Igazgatása cím javára egyszeri jelleggel 160 500 000 forint forrás biztosításáról;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 
külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: 2020. január 31.
 3. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert az  1.  pontban meghatározott tudományos és technológiai 

szakdiplomata álláshelyek létesítésével kapcsolatos beszerzések lefolytatására, azzal, hogy a  beszerzések 
mentesülnek a  Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 
1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozatban elrendelt beszerzési tilalom alól.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 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.
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