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III.

Kormányrendeletek

A Kormány 49/2020. (III. 20.) Korm. rendelete
a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti kulturális együttműködési
megállapodás kihirdetéséről

1. §		
A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti
kulturális együttműködési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.
2. §		
A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.
3. §

(1) A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövegét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. §, a 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet a Megállapodás 18. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba.
(3) A Megállapodás, valamint a 2. §, a 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet hatálybalépésének naptári napját
a külpolitikáért felelős miniszter – annak ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett
közleményével állapítja meg.

5. §		
E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a kultúráért felelős miniszter gondoskodik.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 49/2020. (III. 20.) Korm. rendelethez
KULTURÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS A TÖRÖK
KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT
Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya (a továbbiakban együtt: „a Felek”),
azzal a szándékkal, hogy megerősítsék a meglévő kulturális kapcsolatukat és tovább segítsék az egyenlőségen és
egymás kölcsönös tiszteletén alapuló kölcsönös együttműködést,
a következőkben állapodtak meg:

1. CIKK
A Felek törekednek a két ország kulturális és művészeti intézményei közötti együttműködés kialakítására.

2. CIKK
A Felek együttműködnek a kultúra fejlesztésének különböző területein, ideértve különösen a művészetet, a közös
hagyományokat, a könyvtárosságot, könyvkiadást, régészetet és a muzeológiát, valamint közös projekteket
szerveznek az immateriális kulturális örökség védelme, helyreállítása és tudományos vizsgálata terén.

3. CIKK
A Felek ösztönzik a két ország nyilvános könyvtárai – és különösen a nemzeti könyvtáraik – közötti együttműködést
és közvetlen kapcsolatokat, a tájékoztató anyagok és kiadványok összes tömegtájékoztatási eszköz útján való
kölcsönös cseréje céljából.
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4. CIKK
A Felek mikrofilmeket, kéziratok digitális másolatait és egyéb könyvtári anyagokat cserélnek egymással, ezáltal
gazdagítva gyűjteményeiket, a nemzeti törvényeikkel összhangban.

5. CIKK
A Felek ösztönzik az érintett hatóságaik és intézményeik közötti közvetlen kapcsolatfelvételt és együttműködést
az immateriális kulturális örökségük megőrzése, helyreállítása, azonosítása és fenntartható használata terén.
A Felek meghívják a másik ország szakértőit, hogy részt vegyenek nemzetközi kongresszusokon, szimpóziumokon,
kiállításokon és képzéseken, valamint elősegítik a technikai információ, tapasztalat és szakemberek cseréjét,
különösen az immateriális kulturális örökségük megőrzése és helyreállítása terén.

6. CIKK
A Felek együttműködnek a kulturális vagyon jogellenes importjának, exportjának és tulajdonjogának átruházásának
megakadályozása céljából, meghozva az összes szükséges megelőző és kárpótlási intézkedést, az UNESCO Kulturális
javak jogtalan behozatalának, kivitelének és tulajdona jogtalan átruházásának megakadályozását és megelőzését
szolgáló eszközökről szóló egyezményével és annak Működési Irányelvével összhangban.

7. CIKK
A Felek támogatják a színház, zene, koreográfia, opera, balett és egyéb művészeti ágak terén való kapcsolatok
fejlesztését, és ennek keretében, a kölcsönös tevékenységek szervezését, ezáltal népszerűsítve a hagyományos
iparművészetet, a kölcsönös események szervezését és a művészek és művészeti csoportok kölcsönös fellépését.

8. CIKK
A Felek ösztönzik a múzeumok gyűjteményeiből (a történelmi örökségek kivételével) való kölcsönös művészeti
kiállítások szervezését.

9. CIKK
A Felek együttműködnek a másik Fél irodalmának saját országukban való népszerűsítése terén.

10. CIKK
A Felek kölcsönösen ösztönzik az irodalmi művek saját nyelvről a másik fél nyelvére való lefordítását és kiadását.

11. CIKK
A Felek támogatják az egymás műsorszóró társaságai közötti kétoldalú együttműködést, és ösztönzik a saját
országaikban szervezett nemzetközi irodalmi és kiadói szimpóziumokon, fórumokon és fesztiválokon való részvételt.

12. CIKK
A Felek tájékoztatják egymást az országaikban szervezett könyvvásárokról és ösztönzik mindkét ország íróinak és
kiadóinak kölcsönös részvételét e vásárokon.

13. CIKK
A Felek együttműködnek a filmszínház területén és támogatják az országaikban szervezett nemzetközi
filmfesztiválokon való kölcsönös részvételt.

14. CIKK
A Felek hatékony védelmet biztosítanak a jelen Megállapodás keretébe tartozó szellemi tulajdonjogra
vonatkozóan, a saját nemzeti törvényeiknek és az általuk részes nemzetközi egyezményeknek megfelelően. A jelen
Megállapodásban a szellemi tulajdon a Szellemi Tulajdon Világszervezetének létesítésére Stockholmban, 1967. július
14-én aláírt egyezmény 2. cikkében meghatározott fogalmat jelenti.

15. CIKK
A Felek a jelen Megállapodás végrehajtásával kapcsolatban aláírhatnak kiegészítő programokat, jegyzőkönyveket és
megállapodásokat.
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16. CIKK
A jelen Megállapodás semmilyen módon nem érinti a Felek nemzetközi szervezetekben, a regionális vagy
kistérségi egyesülésekben és társaságokban való tagságukból, illetve az általuk részes egyezményekből és
megállapodásokból eredő jogait és kötelezettségeit.

17. CIKK
A jelen Megállapodás értelmezéséből vagy végrehajtásából eredő esetleges véleményeltérést vagy vitát a Felek
békésen, tárgyalások útján rendezik.
A jelen Megállapodás a Felek kölcsönös írásbeli jóváhagyásával bármikor módosítható. A módosítások a jelen
Megállapodás 18. cikkében ismertetett jogi eljárással megegyező módon lépnek hatályba.

18. CIKK
A jelen Megállapodás azon utolsó írásbeli értesítés kézhezvételének napján lép hatályba, amelyben a Felek értesítik
egymást a jelen Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges belső jogi eljárások sikeres lezárulásáról. A jelen
Megállapodás öt (5) évig marad hatályban és további öt (5) éves időszakokra automatikusan megújul, hacsak
bármelyik fél nem értesíti a másikat írásban, diplomáciai csatornán keresztül, a lejáratot megelőző hat (6) hónappal
korábban a Megállapodás felmondására vonatkozó szándékáról. A jelen Megállapodás felmondása nem érinti a már
folyamatban lévő vagy végrehajtott tevékenységeket és projekteket.
A fentiek tanúsításául, 2019. november 7-én, Budapesten, az érintett Kormányok által hivatalosan felhatalmazott
alábbi képviselők a jelen Megállapodást magyar, török és angol nyelven, két példányban aláírták, ahol mindegyik
nyelvi változat egyformán hitelesnek minősül. A jelen Megállapodás értelmezésbeli eltérése esetén az angol szöveg
az irányadó.

2. melléklet a 49/2020. (III. 20.) Korm. rendelethez
AGREEMENT ON CULTURAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY
The Government of Hungary and the Government of the Republic of Turkey (hereinafter referred to as the Parties),
Desiring to strengthen existing cultural relations and further promote reciprocal cooperation on the basis of
equality and mutual respect,
Have agreed on the following:

ARTICLE 1
The Parties shall endeavour to develop cooperation between the cultural and art institutions of the two countries.

ARTICLE 2
The Parties shall cooperate in the fields of cultural development, especially art, common traditions, librarianship,
publishing, archaeology, museology and organize joint projects on protection, restoration and scientific
investigation of intangible cultural heritage.

ARTICLE 3
The Parties shall encourage the collaboration and direct contacts between public libraries and in particular national
libraries of the two countries for the purpose of exchanging the information materials and publications in all media.

ARTICLE 4
The Parties shall exchange microfilms and digital copies of manuscripts and other library material to enrich their
collections, in accordance with their national legislation.
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ARTICLE 5
The Parties shall encourage direct contacts and cooperation between their relevant authorities and institutions on
conservation, restoration, identification and sustainable use of immovable cultural heritage.
The Parties shall invite experts of the other country for participation in international congresses, symposiums,
exhibitions, training programs and promote exchange of technical information, experience and experts particularly
in the fields of conservation and restoration of immovable cultural heritage.

ARTICLE 6
The Parties shall cooperate against illicit import, export and transfer of ownership of cultural property by taking
all necessary preventative and compensatory measures, in accordance with UNESCO Convention on the Means of
Prohibiting and Preventing Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property and its Operational
Guidelines.

ARTICLE 7
The Parties shall support the development of relations in the fields of theatre, music, choreography, opera, ballet
and other art branches and within this framework, the organization of mutual activities to promote traditional
handicrafts, the arrangement of mutual events and the reciprocal visits of artists and artist bands.

ARTICLE 8
The Parties shall encourage the organization of mutual art exhibitions (except for those of historical heritage) from
the collections of museums.

ARTICLE 9
The Parties shall cooperate to promote the literature of the other Party in their respective countries.

ARTICLE 10
The Parties shall reciprocally encourage the translation and publication of literary works from their own language to
the other.

ARTICLE 11
The Parties shall support bilateral cooperation between the broadcasting corporations of each other and encourage
the participation in international symposiums, panels and festivals on literature and publishing organized in their
respective countries.

ARTICLE 12
The Parties shall inform each other about the book fairs organized in their respective countries and encourage the
mutual participation of writers and publication companies of both countries in these fairs.

ARTICLE 13
The Parties shall cooperate in the field of cinema and support mutual participation in international film festivals
organized in their respective countries.

ARTICLE 14
The Parties shall ensure effective protection of the rights for intellectual property in scope of this Agreement
in accordance with their respective national legislation and international treaties to which they are Parties.
For the purpose of this Agreement, intellectual property is understood to have the meaning given in Article 2 of the
Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, done at Stockholm on 14 July 1967.

ARTICLE 15
The Parties may sign supplementary programmes, protocols and agreements concerning the implementation of
this Agreement.
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ARTICLE 16
This Agreement shall in no way prejudice the rights and obligations of the Parties arising from their participation
in international organisations, the regional or sub-regional union and entities and from treaties and agreements to
which they are parties.

ARTICLE 17
Any difference or dispute arising from the interpretation or implementation of the provisions of this Agreement
shall be settled amicably through negotiations between the Parties.
This Agreement may be amended by mutual written consent of the Parties at any time. The amendments shall enter
into force in accordance with the same legal procedure prescribed under Article 18 of this Agreement.

ARTICLE 18
This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last written notification by which the Parties
notify each other of the completion of their internal legal procedures required for the entry into force of this
Agreement. This Agreement shall remain in force for a period of five (5) years and shall be automatically renewed
for successive periods of five (5) years unless one of the Parties notifies the other in writing through diplomatic
channels of its intention to terminate the Agreement six (6) months prior to its expiration. The termination of this
Agreement shall not affect the activities and projects already in progress or executed.
In witness whereof, the undersigned being duly authorized by their respective Governments have signed this
Agreement in duplicate in Budapest on the 7th of November 2019 in the Hungarian, Turkish and English languages,
all texts being equally authentic. In case of any divergence in the interpretation of this Agreement, the English text
shall prevail.

A Kormány 50/2020. (III. 20.) Korm. rendelete
a fővárosi és megyei kormányhivataloknál foglalkoztatottaknak a kormányzati igazgatásról szóló
2018. évi CXXV. törvény szerinti illetménykülönbözet-számítással összefüggő átmeneti rendelkezéseinek
alkalmazásáról
A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (14) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 296. § (7) bekezdése alapján
az érintettet megillető összeg az érintett számára a Kit. 296. § (5) bekezdése alapján megállapított havi bruttó
illetmény háromszorosának és az érintett által a 2020. január, február és március hónapban kormányzati szolgálati
jogviszonya alapján megszerzett bruttó jövedelme összegének a különbözete.
2. §		
Az 1. § alkalmazásában érintettnek minősül
a)
a Kit. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szervnél foglalkoztatott kormánytisztviselő és kormányzati
ügykezelő,
b)
a Kit. 3. § (8) bekezdése szerinti – a Kit. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szervnél foglalkoztatott – szakmai
vezető, ide nem értve a járási hivatalvezetőt.
3. §

(1) Az 1. § alkalmazásában jövedelemnek minősül a 2020 januárjában, februárjában és márciusában a kormányzati
szolgálati jogviszonya alapján az érintettnek kifizetett vagy kifizetésre kerülő illetmény, ha ugyanazon kormányzati
igazgatási szervvel állt fenn a jogviszonya.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában az illetménykülönbözetre való jogosultság szempontjából a jogviszonyt ugyanazon
kormányzati igazgatási szervvel fennálló jogviszonynak kell tekinteni, ha 2019. december 31. napját követően
megszűnik az érintett valamely területi kormányzati igazgatási szervnél történő foglalkoztatása, és az érintett
30 napon belül más területi kormányzati igazgatási szervhez tartozó álláshelyet tölt be.
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(3) Ha az érintett a 2020. január 1. és 2020. március 31. közötti időszak egy részét fizetés nélküli szabadságon vagy olyan
távolléten tölti, amelyre nem vagy csökkentett összegben jár díjazás, az 1. § alkalmazása során az érintett számára
a Kit. 296. § (5) bekezdése alapján megállapított illetménynek az érintett által munkában töltött, illetve a Kit. 135. §-a
szerinti díjazással érintett időtartammal arányos részét és összegét kell figyelembe venni.
(4) Ha az érintett jogviszonya 2020. január 1. és 2020. március 31. között jött létre, az 1. § alkalmazása során az érintett
számára a Kit. 296. § (5) és (6) bekezdése alapján megállapított illetménynek az érintett által munkában töltött
napok, illetve a Kit. 135. §-a szerinti díjazással érintett időtartammal arányos részét kell figyelembe venni.
4. §		
Nem állapítható meg a Kit. 296. § (7) bekezdése szerinti különbözet:
a)
ha az érintett a 2020. január 1. és 2020. március 31. közötti időszak egészét fizetés nélküli szabadságon vagy
olyan távolléten töltötte, amelyre nem járt díjazás,
b)
ha az érintett az a) pont szerinti időszakban, szervezeti változásra visszavezethetően
ba)
szakmai vezetői álláshelyről ügyintézői álláshelyre, illetve
bb)
szakmai vezetői álláshelyről más szakmai vezetői szintű álláshelyre
került kinevezésre,
c)
az érintett a) pont szerinti időszakban ügyintézői álláshelyről szakmai vezetői álláshelyre történt kinevezése
esetén, a vezetői kinevezés hatályát megelőző időszakra.
5. §

(1) Az 1. § alapján számított különbözet összegét – a 2020 április hónapban teljesítendő illetmény-kifizetéssel
egyidejűleg – az a kormányzati igazgatási szerv fizeti ki az érintett részére, amelyik az érintettet 2020. április 1-jén
foglalkoztatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kifizetési határnap nem vonatkozik arra a szakmai vezetőre, akinek a kinevezésmódosítására a Kit. 263. § (2) bekezdésében foglaltak alkalmazására tekintettel 2020. március 16-át követően kerül
sor.

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 51/2020. (III. 20.) Korm. rendelete
a települési önkormányzatok által fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott
kisgyermeknevelők, dajkák és szaktanácsadók 2020. évi illetményéhez kapcsolódó bölcsődei kiegészítő
támogatásról
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. §

(1) A központi költségvetés bölcsődei kiegészítő támogatást biztosít a bölcsődei pótlék 2020. január 1-jétől történő
kiterjesztésének és emelésének ellentételezése érdekében a bölcsődét, mini bölcsődét fenntartó, a Magyarország
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 2. melléklet III. pont
3. alpont a) pontja alapján bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcímen támogatásban részesülő települési
önkormányzatok számára.
(2) A kiegészítő támogatás felhasználásának határideje: 2020. december 31.

2. §

(1) A bölcsődei kiegészítő támogatás összege a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók után
66 000 forint/számított létszám/év, bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók
után 486 000 forint/számított létszám/év.
(2) A kiegészítő támogatás a települési önkormányzatot a Kvtv. 2. melléklet III. pont 3. alpont a) pontja szerint
a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, valamint a bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű
kisgyermeknevelők, szaktanácsadók elismert létszáma alapján illeti meg.
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(3) A (2) bekezdés alapján megállapított támogatás éves összege a Kvtv. 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pontja
szerinti év közben történő előirányzat-módosítások alapján és az év végi elszámoláskor a kiegészítő támogatás
alapjául szolgáló létszám változásával együtt változik.
3. §

(1) A települési önkormányzatot megillető bölcsődei kiegészítő támogatás 50%-át 2020. július 15-éig, ezt követően
augusztus hónaptól öt egyenlő részletben minden hónap 15-éig kell folyósítani.
(2) A kiegészítő támogatás folyósításáról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a Magyar
Államkincstár gondoskodik.

4. §

(1) A helyi önkormányzat a támogatás felhasználásáról – a 2. § (3) bekezdésére figyelemmel – 2020. december 31-i
fordulónappal az éves költségvetési beszámolójában számol el.
(2) A támogatás felhasználására és elszámolására a Kvtv. 2. melléklet III. pont 3. alpont szerinti szabályokat kell
alkalmazni

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2021. május 1-jén hatályát veszti.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 52/2020. (III. 20.) Korm. rendelete
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.)
Korm. rendelet 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.

		

miniszterelnök

1. melléklet az 52/2020. (III. 20.) Korm. rendelethez
„2. számú melléklet a 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelethez

A keresetek, jövedelmek beszámítása során alkalmazandó valorizációs szorzószámok 2020. január 1-je
és december 31-e közötti időponttól megállapításra kerülő nyugellátások esetén
A

B

1.

Év

Szorzószám

2.

1950.

374,990

3.

1951.

351,164

4.

1952.

276,351

5.

1953.

260,229

6.

1954.

237,611

1516

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 50. szám

7.

1955.

225,994

8.

1956.

208,911

9.

1957.

179,423

10.

1958.

175,461

11.

1959.

168,262

12.

1960.

164,346

13.

1961.

162,144

14.

1962.

158,210

15.

1963.

152,241

16.

1964.

147,388

17.

1965.

146,876

18.

1966.

139,924

19.

1967.

135,596

20.

1968.

132,764

21.

1969.

127,249

22.

1970.

119,420

23.

1971.

114,167

24.

1972.

108,319

25.

1973.

100,948

26.

1974.

93,731

27.

1975.

87,929

28.

1976.

83,902

29.

1977.

78,048

30.

1978.

72,266

31.

1979.

68,695

32.

1980.

64,990

33.

1981.

61,024

34.

1982.

57,299

35.

1983.

54,831

36.

1984.

48,914

37.

1985.

44,752

38.

1986.

41,512

39.

1987.

38,226

40.

1988.

34,814

41.

1989.

29,781

42.

1990.

24,491

43.

1991.

19,515

44.

1992.

16,087

45.

1993.

13,669

46.

1994.

10,738

47.

1995.

9,536

48.

1996.

8,122

49.

1997.

6,546

50.

1998.

5,528

51.

1999.

4,905

52.

2000.

4,403

53.

2001.

3,789
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54.

2002.

3,168

55.

2003.

2,773

56.

2004.

2,622

57.

2005.

2,382

58.

2006.

2,214

59.

2007.

2,149

60.

2008.

2,009

61.

2009.

1,973

62.

2010.

1,847

63.

2011.

1,736

64.

2012.

1,701

65.

2013.

1,621

66.

2014.

1,573

67.

2015.

1,509

68.

2016.

1,400

69.

2017.

1,240

70.

2018.

1,114
”

A Kormány 53/2020. (III. 20.) Korm. rendelete
a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló
85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló
1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha az (1) bekezdés e) és f ) pontjában meghatározott hitelek kamatlába az Európai Unió állami támogatási
szabályai szerint nem tartalmaz állami támogatást, és nem éri el legalább a piaci kamatláb mértékét, az Eximbank
az e rendelet szerinti kamatkiegyenlítést nem veheti igénybe.”
2. §		
A Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Eximbank az általa közvetlenül nyújtott, kamatkiegyenlítési rendszerbe bevont hitelek legkisebb kamatlábát
– a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – az Európai Unió állami támogatási előírásaival összhangban,
a) a piaci kamatlábak,
b) az egyéni referencia kamatlábra vonatkozó rendelkezések vagy
c) a finanszírozási feltételeket rögzítő szerződés napján érvényes, az OECD titkárság által közzétett, általánosan vagy
az ágazatokra alkalmazandó, a folyósított hitel devizanemére vonatkozó kamatláb
figyelembevételével határozza meg. Az így felszámítandó kamatláb mértéke legalább 0,1%. A legkisebb kamatláb
meghatározására a versenyképességet javító hitelek kivételével a szerződéskötés napján kerül sor, amely kamatláb
rögzített a teljes futamidő alatt. A versenyképességet javító hitelek esetén a kamatláb a hitel Eximbank általi, belső
szabályzataiban és a termékleírásokban rögzített jóváhagyásának napján kerül rögzítésre, és rögzített a teljes
futamidő alatt.”
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3. §		
Hatályát veszti a Korm. rendelet
a)
1. § (5a) bekezdése,
b)
1. melléklete.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 54/2020. (III. 20.) Korm. rendelete
a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló
9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 37. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha a Támogatottnak a korábbi pályázatához kapcsolódóan, ugyanarra a költségvetési évre vonatkozó
támogatási döntésből eredően visszafizetési kötelezettsége áll fenn, a visszafizetési kötelezettség teljesítéséig
az újonnan megítélt támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül. A miniszter a pályázat elbírálását, valamint
a már megítélt támogatás folyósítását felfüggesztheti, ha a pályázatban szereplő védekezési vagy helyreállítási
munkálatokkal kapcsolatban valamely hatóság szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja
miatt hatáskörében eljárást indít.”
2. §		
A Korm. rendelet a következő 13. §-sal egészül ki:
„13. § E rendeletnek a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 54/2020. (III. 20.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított
7. § (6) bekezdését a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 55/2020. (III. 20.) Korm. rendelete
az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények
és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány 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. §		
Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és
hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet 10. Záró rendelkezések alcíme a következő
38. §-sal egészül ki:
„38. § (1) A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv3.)
41. § (1) bekezdés a) pontja, valamint 2. melléklet III. pont 3. alpont a) pontja alapján bölcsőde, mini bölcsőde
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támogatása jogcímen 2020. április 1-jén vagy azt követően támogatásban részesülő fenntartót – ha a támogatás
biztosításának Kvtv3. szerinti egyéb feltételei az e szakasz szerinti támogatás folyósításának időpontjában is
fennállnak – a bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcímen finanszírozott létszámként figyelembe vett
a) felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szaktanácsadók után 66 000 forint/számított létszám/év,
b) a bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szaktanácsadók után 486 000 forint/számított
létszám/év
kiegészítő támogatás (a továbbiakban együtt: bölcsődei kiegészítő támogatás) illeti meg. Ha a bölcsődei, mini
bölcsődei ellátást nem egész évben nyújtják, a támogatás a működés megkezdését követő hónap első napjától,
illetve a megszűnés hónapjának utolsó napjáig időarányosan jár.
(2) Az igazgatóság a bölcsődei kiegészítő támogatást a fenntartó a 2020. évi működési támogatását megállapító
határozatban vagy – ha azt már e rendelet hatálybalépése előtt meghozták – 2020. május 15-éig, hivatalból állapítja
meg, kivéve, ha a fenntartó a bölcsődei kiegészítő támogatásról az igazgatósághoz intézett írásbeli nyilatkozatával
lemondott.
(3) Az igazgatóság a bölcsődei kiegészítő támogatás
a) 2020. január – 2020. június hónapokra járó összegét 2020 júniusában egy összegben,
b) 2020. július – 2020. december hónapokra havonta járó összegét havonta,
a 2020. évi támogatások folyósításával egyidejűleg folyósítja.
(4) A minisztérium a bölcsődei kiegészítő támogatás forrását a 14. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint
biztosítja az igazgatóságok részére.
(5) A bölcsődei kiegészítő támogatás felhasználására a Kvtv3. 2. melléklet III. pont 3. alpont a) pontja szerinti
bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcímen nyújtott támogatás szabályait kell alkalmazni.
(6) A bölcsődei kiegészítő támogatást a 2020. évi támogatással együtt kell elszámolni, egyebekben az elszámolásra,
az ellenőrzésre és a visszafizetésre az 5–7. alcímben foglaltakat kell alkalmazni.
(7) A bölcsődei kiegészítő támogatás után a Kvtv3. 41. § (2) bekezdése szerinti támogatás nem vehető igénybe.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 56/2020. (III. 20.) Korm. rendelete
az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint
a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés 1. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 3. és 4. § tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés 33. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) Az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról
szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A tankerületi központ az oktatásért felelős miniszter irányítása és a Klebelsberg Központ középirányítása alá
tartozó, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 38. § (1) bekezdés d) pontja
szerinti központi hivatalként működő központi költségvetési szerv. A tankerületi központ mint központi hivatal
a feladatellátási területére kiterjedő illetékességgel látja el tevékenységét. A tankerületi központok feladatellátási
területét az 1. melléklet tartalmazza.”
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(2) Az R. 9. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A tankerületi központ gazdasági szervezettel rendelkezik.
(4) A tankerületi központ szervezeti és működési szabályzatát a Klebelsberg Központ előzetes jóváhagyásával
a tankerületi igazgató adja ki.”
2. §		
Az R. 10. § (3)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A tankerületi igazgató és a tankerületi központ gazdasági vezetője felett – a kinevezés és a felmentés
kivételével – a munkáltatói jogokat a Klebelsberg Központ elnöke gyakorolja. A tankerületi igazgatót és a tankerületi
központ gazdasági vezetőjét a Klebelsberg Központ elnökének javaslatára az oktatásért felelős miniszter nevezi ki,
illetve menti fel.
(4) A tankerületi központ szakmai vezetőjét a tankerületi igazgató nevezi ki és menti fel, valamint gyakorolja felette
az egyéb munkáltatói jogokat.
(5) A tankerületi igazgató – az Nkt. 61. § (6) és (8) bekezdésében, valamint 68. §-ában meghatározott egyes
munkáltatói jogok kivételével – gyakorolja a tankerületi központban foglalkoztatottak felett a munkáltatói
jogokat. A Kit. 81. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével a munkáltatói jogok gyakorlását a tankerületi igazgató
helyettesére, vagy
a) kormányzati szolgálati jogviszonyban álló foglalkoztatottakkal kapcsolatosan a főosztályvezetőre, osztályvezetőre,
b) közalkalmazotti jogviszonyban álló foglalkoztatottakkal kapcsolatosan vezetői megbízással rendelkező
közalkalmazottra
átruházhatja.
(6) A tankerületi központ költségvetése terhére a köznevelési közfeladat-ellátásban részt vevő, tankerületi központ
fenntartásában lévő köznevelési intézmény a tankerületi központ 5. § (2) bekezdés 9. pontja szerinti belső
szabályzatában meghatározott összeg erejéig és kiadási jogcímen átruházott hatáskörben kötelezettséget vállalhat,
és kiadás teljesítését kezdeményezheti.”
3. §		
Az R. a következő 20. §-sal egészül ki:
„20. § (1) A tankerületi központok 2020. április 1. napjával a Kit. 2. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott
központi kormányzati igazgatási szervvé alakulnak át a Kit. 1/A. §-ában foglaltak szerint.
(2) A Kit. 1/A. § (1) bekezdése szerinti foglalkoztatott alatt a tankerületi központ kormánytisztviselőit és kormányzati
ügykezelőit kell érteni.
(3) A munkáltatói jogkör gyakorlója a Kit. 1/A. § (4) bekezdése szerint megállapítja, hogy a foglalkoztatott milyen
besorolású álláshelyre kerül, és az álláshely besorolási kategóriájához tartozó, a Kit. 1. melléklet II. táblázatában
meghatározott illetménysávon belül – a Kit. 1/A. § (12) és (13) bekezdésében foglaltak figyelembevételével –
megállapítja a foglalkoztatott illetményét.
(4) Az (3) bekezdés szerinti döntéshozatal során a munkáltatói jogkör gyakorlója figyelembe veszi
a kormánytisztviselő 2019. második félévi teljesítményértékelését és éves minősítését.
(5) A Kit. szabályainak alkalmazása a 2020. június 30-án hatályban lévő határozott idejű áthelyezésre, illetve
kirendelésre vonatkozó háromoldalú megállapodásokat nem érinti. A határozott idejű áthelyezés, illetve
a kirendelés megszűnését követően a foglalkoztatottat a felek megállapodása szerinti kormányzati igazgatási
szervnél kell tovább foglalkoztatni.
(6) A 2020. június 30-án fennálló
a) közigazgatási alapvizsga vagy közigazgatási szakvizsga kötelezettséget és
b) továbbképzési kötelezettséget
a Kttv. 2019. június 30-án hatályos rendelkezéseinek megfelelően kell teljesíteni, és a kötelezettség teljesítésének
elmulasztására a Kttv. 2019. június 30-án hatályos szabályait kell alkalmazni.
(7) A 2020. június 30-án fennálló tanulmányi szerződést és munkáltatói kölcsönszerződést a Kit. szabályainak
alkalmazása nem érinti.
(8) A 2020. június 30-án folyamatban lévő fegyelmi, illetve kártérítési eljárást az eljárás megindulásakor hatályos
szabályok szerint kell lefolytatni azzal, hogy a fegyelmi eljárásban a Kit. 166. § (2) bekezdése szerinti fegyelmi
büntetést lehet kiszabni.
(9) A Kttv. alapján megállapított munkaidőkerettel 2020. június 30-áig el kell számolni. A rendkívüli munkaidő
teljesítésének ellenértékeként járó, 2020. július 1-jéig ki nem adott szabadidőt a Kttv. szabályainak alkalmazásával
2020. június 30-áig ki kell adni, vagy ha ez nem lehetséges, a Kttv. szabályainak alkalmazásával, a 2020. június 30-ai
illetmény alapulvételével meg kell váltani.
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(10) A 2020. április 1. és 2020. június 30. közötti időszakban a kormánytisztviselő részére a Kttv. alapján járó
időarányos szabadságon felül a Kit. szerint járó időarányos szabadság is kiadható.
(11) A Magyar Kormánytisztviselői Karral 2020. június 30-án fennálló tagsági viszonyt folyamatosnak kell tekinteni.
A 2020. július 1-jét megelőzően indult etikai eljárásokat a Kttv. és a Magyar Kormánytisztviselői Kar Hivatásetikai
Kódexének 2020. június 30-án hatályos szabályai alapján kell lefolytatni. A 2020. június 30-án hatályban lévő etikai
büntetéseket a Kit. szabályainak 2020. július 1-jétől kezdődő alkalmazása nem érinti.
(12) A 2020. június 30-án fennálló, be nem jelentett, a Kit. alapján engedély- vagy bejelentéskötelessé váló
gyakorolható tevékenység, valamint közérdekű önkéntes tevékenység esetében az engedély iránti kérelmet vagy
a bejelentést 2020. október 31-éig kell a kormánytisztviselőnek előterjesztenie vagy megtennie.
(13) A 2020. június 30-ával bezárólag létesített ösztöndíjas jogviszonyra annak fennállása alatt
a Kttv. 2020. június 30-án hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.
(14) A tankerületi központot irányító oktatásért felelős miniszter 2020. október 31-éig elszámolást nyújt be
az államháztartásért felelős miniszterhez a szabadságmegváltás jogcímén kifizetett összegekről. Az elszámolás
formáját és tartalmát az államháztartásért felelős miniszter határozza meg.
(15) A tankerületi központok alapító okirataiban az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt
vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló
56/2020. (III. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód. rendelet) alapján bekövetkezett változások törzskönyvi
nyilvántartásba vételét az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
167/C. § (5) bekezdésében foglaltaktól eltérően a Mód. rendelet hatálybalépését követő 60 napon belül kell
elvégezni.”
4. §		
Az R.
a)
5. § (2) bekezdés 7. pontjában a „folyamatos nyilvántartást vezet” szövegrész helyébe az „a tankerületi
központnak az Álláshely Nyilvántartó Rendszerrel kapcsolatos hatáskörét nem érintve, folyamatos
nyilvántartást vezet” szöveg, az „előirányzatokkal és létszámmal való gazdálkodásról” szövegrész helyébe
az „előirányzatokkal és az álláshelyalapú létszámmal való gazdálkodásról” szöveg,
b)
5. § (2) bekezdés 19. pontjában az „egységes státuszgazdálkodás” szövegrész helyébe az „egységes
álláshelyalapú létszámgazdálkodás” szöveg,
c)
3. alcím címében a „tankerületi központok szervezete” szövegrész helyébe a „tankerületi központok jogállása
és szervezete” szöveg,
d)
4. alcím címében a „Központ szervezete” szövegrész helyébe a „Központ jogállása és szervezete” szöveg,
e)
10. § (2) bekezdésében az „Igazgatónak” szövegrész helyébe a „Tankerületi igazgatónak” szöveg,
f)
17. § (1) bekezdés b) pontjában a „2011. évi CXCIX. törvény” szövegrész helyébe a „2011. évi CXCIX. törvény
(a továbbiakban: Kttv.)” szöveg
lép.
5. §		
Hatályát veszti az R.
a)
8. § a) pontjában a „fenntartói”,
b)
10. § (1) bekezdésében az „(a továbbiakban: igazgató)”
szövegrész.
6. §		
Ez a rendelet 2020. április 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 5/2020. (III. 20.) AM rendelete
egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (4) bekezdés a) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 34. § (8) bekezdés a) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés m) pontjában,
a 4. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 17. és
20. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. és
3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló
32/1999. (III. 31.) FVM rendelet módosítása
1. §		
A mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet
[a továbbiakban: 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet] 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
A 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet 6. §-ában
a)
a „gázkoncentráció” szövegrész helyébe a „gázkoncentráció, légáramlás” szöveg,
b)
az „állatra ne legyenek káros hatással” szövegrész helyébe az „állatra nézve nem káros határértékek között
legyenek tartva” szöveg
lép.

2. A géntechnológiai tevékenységre vonatkozó nyilvántartás és adatszolgáltatás rendjéről, valamint
a géntechnológiai tevékenységhez szükséges engedély iránti kérelemhez csatolandó dokumentációról
szóló 82/2003. (VII. 16.) FVM rendelet módosítása
3. §		
A géntechnológiai tevékenységre vonatkozó nyilvántartás és adatszolgáltatás rendjéről, valamint a géntechnológiai
tevékenységhez szükséges engedély iránti kérelemhez csatolandó dokumentációról szóló 82/2003. (VII. 16.)
FVM rendelet 1. § (2) bekezdés b) pontjában az „a kérelemben” szövegrész helyébe az „az (1) bekezdés d) és e) pontja
szerinti kérelem esetén a kérelemben” szöveg lép.

3. A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának
rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló
127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet módosítása
4. §		
A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá
a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet
a)
36. § (1) bekezdésében a „20” szövegrész helyébe a „25” szöveg,
b)
12. számú melléklet I. pont „Felsőfokú végzettség:” felsorolás 7. pontjában és II. pont „Felsőfokú végzettség:”
felsorolás 7. pontjában a „mérnök” szövegrész helyébe a „mérnök vagy szakmérnök, szőlő- és borgazdasági
szaktanácsadó” szöveg
lép.
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4. A sertésállományoknak a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó
szindrómájától való mentesítéséről szóló 3/2014. (I. 16.) VM rendelet módosítása
5. §		
A sertésállományoknak a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való
mentesítéséről szóló 3/2014. (I. 16.) VM rendelet [a továbbiakban: 3/2014. (I. 16.) VM rendelet] 1. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„1. § E rendelet alkalmazásában:
1. kislétszámú állomány: legfeljebb száz sertésből álló állomány;
2. mentes terület: a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által a sertés reprodukciós
zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától (a továbbiakban: PRRS) mentesnek minősített egy vagy
több járás vagy megye területe;
3. nagylétszámú állomány: több mint száz sertésből álló állomány;
4. Nemzeti Mentesítési Terv: a sertésállományok fertőzöttségének megállapítására, mentességének és minősítésének
feltételeire, a fertőzöttség megszűntté nyilvánítására, valamint a vakcinázással kapcsolatos feltételekre vonatkozó,
a NÉBIH honlapján közzétett dokumentum;
5. önálló árutermelő hízóállomány: olyan sertésállomány, amelyben a sertéseket nem saját fogyasztásra történő
hízlalási céllal tartják, és ahol szaporítás nem folyik;
6. önálló árutermelő növendék előállító állomány: olyan sertésállomány, amelyben az anyaállattól történő
elválasztástól legfeljebb 90 életnapos korig nevelik a sertéseket, amelyeket véghízlalásra egy másik sertéstelepre
szállítanak;
7. sertés-tenyészállomány: az a sertésállomány, amelyben szaporítás céljából tenyészkant, tenyészkocasüldőt vagy
tenyészkocát tartanak;
8. tenyészkan: hat hónaposnál idősebb, az állattenyésztési jogszabályok szerint tenyésztési célra kiválasztott és
egyedi jelöléssel ellátott hímivarú sertés;
9. tenyészkoca: az állattenyésztési jogszabályok szerint tenyésztési célra kiválasztott és egyedi jelöléssel ellátott, már
egyszer fialt nőivarú sertés;
10. tenyészkocasüldő: hat hónaposnál idősebb, az állattenyésztési jogszabályok szerint tenyésztési célra kiválasztott
és egyedi jelöléssel ellátott, még egyszer sem fialt nőivarú sertés;
11. vakcinázott tenyészsertés: a jóváhagyott Nemzeti Mentesítési Terv szerint bármely engedélyezett vakcinával
immunizált tenyészállat.”
6. §		
A 3/2014. (I. 16.) VM rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) PRRS-re nézve fertőzött az a sertés,
a) amelyből származó mintában – a vakcina törzseket kivéve – PRRS vírust mutattak ki,
b) amely járványtanilag kapcsolatba hozható PRRS vírus fertőzött sertéssel, és amelyből származó mintában
PRRS vírus specifikus antigén vagy RNS lett kimutatva, amely nem vakcinázás következménye, vagy
c) amely járványtanilag kapcsolatba hozható megerősített PRRS vírus fertőzött sertéssel, és amelyből származó
mintában PRRS vírus vakcina törzset, az antigénjét, az RNS-ét vagy PRRS vírus elleni specifikus ellenanyagokat
mutattak ki, amely nem a vakcinázás következménye.”
7. §		
A 3/2014. (I. 16.) VM rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) PRRS-től mentes a sertés, ha
a) az állatból a betegség vírusa vagy annak genomja nem mutatható ki,
b) az állat szerológiai vizsgálata negatív eredményű, és
c) az állatot nem fertőzött állományban tartják.
(2) PRRS-től mentes vakcinázott a sertés, ha
a) az állományban alkalmazott élő, modifikált PRRS vakcina vírustól eltérő PRRS vírus vagy ennek genomja nem
mutatható ki, és
b) a kanok esetében negyedévente elvégzett PRRS vírus kimutatására irányuló ondó vizsgálat negatív eredményre
vezet.
(3) PRRS-től mentes az állomány (a továbbiakban: mentes állomány), ha
a) az állomány tekintetében az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló miniszteri rendelet által megkövetelt
járványvédelem személyi és tárgyi feltételei biztosítottak,
b) az állományban a minősítő, illetve a mentességet ellenőrző éves vizsgálatok e rendelet előírásai, valamint
a Nemzeti Mentesítési Tervben meghatározottak szerint elvégzésre kerültek, és ezek alapján az állományban
fertőzött állat nem található,
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c) tenyészállományok esetében a kocákat, tenyészkocasüldőket igazoltan mentes tenyészkannal fedeztették vagy
ilyen kanok ondójával termékenyítették, és
d) az állomány tekintetében előírt laboratóriumi vizsgálati eredmények a 6. §-ban előírt követelményeknek
megfelelnek.
(4) PRRS-től mentes vakcinázott az állomány, ha
a) a mentesítési program eredményeként a tenyészállomány minden egyede megfelel a vakcinázott tenyészsertésre
vonatkozó követelményeknek, és
b) az utódállomány valamennyi egyede minden életkorban az (1) bekezdésben foglaltak szerint a PRRS-től mentes
sertés.
(5) PRRS szempontjából „A” minősítésű az a sertés-tenyészállomány,
a) amelyre vonatkozóan a minősítését megelőzően legalább 10 hónappal korábban a járási hivatal által elfogadott
olyan, a Nemzeti Mentesítési Tervben meghatározott mentesítési program készült, amelyben meg van határozva
a telep sertés-tenyészállománya PRRS-től mentessé válásának határideje,
b) amely tekintetében a minősítés előtt legalább 9 hónappal korábban járványvédelmi és immunizálási
intézkedéseket vezettek be, és
c) amely tekintetében a minősítést megelőző legalább 6 hónapon keresztül az utódállományokban nem
alkalmaztak élő, attenuált PRRS vakcinát.
(6) PRRS-től mentes a település, ha területén
a) valamennyi nagylétszámú sertés-tenyészállomány mentes vagy vakcinázott mentes,
b) valamennyi önálló árutermelő növendék előállító állomány és önálló árutermelő hízóállomány mentes, és
c) a kislétszámú állományok 99%-a mentes.
(7) A minősítést azon települések esetében kell elvégezni, amelyek közigazgatási területén sertésállomány található.
(8) PRRS-től mentes az a járás, amely megfelel a (6) bekezdésben foglalt feltételeknek.
(9) PRRS-től mentes az a megye, amelynek területén valamennyi járás mentes.
(10) PRRS-től mentes az a régió, amelynek területén valamennyi megye mentes.”
8. §		
A 3/2014. (I. 16.) VM rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Nagylétszámú állománynak rendelkeznie kell PRRS-re vonatkozó minősítéssel. A minősítést a járási hivatal
az e rendeletben előírt vizsgálatok eredménye alapján adja meg.
(2) A PRRS-re vonatkozó mentességet a kedvező eredményű minősítő vizsgálatok alapján
a) egy adott település tekintetében a járási hivatal,
b) egy adott járás tekintetében az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal),
c) egy adott megye, illetve régió tekintetében a NÉBIH
állapítja meg.”
9. §		
A 3/2014. (I. 16.) VM rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § Az állományok mentességének ellenőrzését a Nemzeti Mentesítési Tervben meghatározottak szerint kell
elvégezni.”
10. §		
A 3/2014. (I. 16.) VM rendelet 9. § (4)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, valamint a §
a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A kártalanítás során az állomány megelőző 3 éves selejtezési átlagával kell csökkenteni a kártalanítási eljárásba
bevont állatok számát.
(5) Amennyiben egy település kislétszámú állományaiban a minősítő vagy ellenőrző vizsgálatok során pozitív
egyedet találnak, a járási hivatal a település sertésállományaira vonatkozóan mentesítési tervet készít, melyet
a megyei kormányhivatal hagy jóvá. A mentesítés adott településen történő gyorsítása vagy befejezése érdekében
tenyészállatok állami kártalanítás melletti levágatása csak az országos főállatorvos engedélyével rendelhető el.
(6) Állománycserével mentesítést végrehajtani csak az országos főállatorvos engedélyével lehet.
(7) A fertőzött kislétszámú állományokban a tenyészállatok termékenyítése tilos, valamint a gazdaságba sertés nem
szállítható be, amíg az utolsó egyed eltávolítását követő, hatósági állatorvos felügyelete mellett végzett takarítás és
fertőtlenítés meg nem történik.
(8) A fertőzött vagy fertőzöttségre gyanús sertések elhullása során keletkezett összes mellékterméket a nem emberi
fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló
miniszteri rendeletben előírt módon ártalmatlanítani kell.”
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11. §

(1) A 3/2014. (I. 16.) VM rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Mentes nagylétszámú állományba és mesterséges termékenyítő állomásra létszámtól függetlenül sertést
beállítani csak előzetesen elvégzett, 60 napig tartó karanténozást követően lehetséges. A karanténozást a Nemzeti
Mentesítési Tervben előírtak szerint kell elvégezni.”
(2) A 3/2014. (I. 16.) VM rendelet 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az ország területén lévő piacra, vásárra, valamint mentes területre továbbtartási célra csak mentes
településekről vagy mentes nagylétszámú állományból származó sertéseket szabad beszállítani. A mentességet
az állatokat kísérő dokumentumokban fel kell tüntetni.”

12. §		
A 3/2014. (I. 16.) VM rendelet
a)
2. § (2) bekezdés b) pontjában az „a szerológiai” szövegrész helyébe a „nem vakcinázott, valamint
a szerológiai” szöveg,
b)
6. § (5b) bekezdésében a „PRRS mentes” szövegrész helyébe a „mentes” szöveg,
c)
8. § (2) bekezdésében a „határozatot kell kiadni” szövegrész helyébe a „dönteni kell” szöveg,
d)
8. § (3) bekezdésében a „helyi zárlat” szövegrész helyébe a „megfigyelési zárlat” szöveg,
e)
10. §-ában
ea)
a „fertőtleníteni” szövegrész helyébe a „végfertőtleníteni” szöveg,
eb)
a „fertőtlenítést” szövegrész helyébe a „végfertőtlenítést” szöveg,
f)
17. § a) pontjában a „minősítését határozatban kiadni” szövegrész helyébe a „minősítését elvégezni” szöveg,
g)
20. § (1) bekezdés c) pontjában az „alkalmas eszközt” szövegrész helyébe az „alkalmas bármely anyagot,
tárgyat és eszközt” szöveg,
h)
20. § (1) bekezdés d) pontjában az „engedélyével, megfelelő” szövegrész helyébe az „engedélyével, higiéniai
kapun keresztül, megfelelő” szöveg,
i)
23. § (4) bekezdésében az „(1)–(3) bekezdésektől” szövegrész helyébe az „(1) bekezdéstől” szöveg
lép.
13. §		
Hatályát veszti a 3/2014. (I. 16.) VM rendelet
a)
6. § (3) bekezdése,
b)
9. § (3) bekezdésében az „A megyei kormányhivatal a mentesítési tervet határozattal hagyja jóvá.” szövegrész,
c)
11. § (2) és (3) bekezdése,
d)
16. § a) pontja,
e)
17. § b) pont ba) alpontja,
f)
23. § (1) bekezdésében a „ , valamint a mentesítés alá vont területeken” szövegrész,
g)
23. § (3) bekezdése.

5. Záró rendelkezések
14. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.
15. §		
E rendelet
a)
2. §-a a tenyésztés céljából tartott állatok védelméről szóló, 1998. július 20-i 98/58/EK tanácsi irányelvnek,
b)
1. §-a és 1. melléklete a sertések védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról szóló,
2008. december 18-i 2008/120/EK tanácsi irányelvnek,
c)
3. §-a a 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a géntechnológiával módosított
szervezetek környezeti kockázatértékelése tekintetében történő módosításáról szóló, 2018. március 8-i
(EU) 2018/350 bizottsági irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
		

Dr. Nagy István s. k.,

		

agrárminiszter
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1. melléklet az 5/2020. (III. 20.) AM rendelethez
A 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet 2. számú melléklet 1.16. pontja helyébe a következő pont lép:
„1.16. A sertéseknek állandó jelleggel biztosítani kell a viselkedésbeli sajátosságaikhoz tartozó magatartásformához
szükséges, elegendő mennyiségű, egészségükre nem ártalmas fürkészhető és manipulálható anyagot (például
szalmát, szénát, fát, fűrészport, gombakomposztot, tőzeget vagy ezek keverékét).”

A belügyminiszter 6/2020. (III. 20.) BM rendelete
a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati
beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló
30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény
341. § (1) bekezdés 2. pont a) alpontjában, valamint 341. § (1) bekezdés 21. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról
és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet a következő 20. §-sal egészül ki:
„20. § (1) E rendeletnek a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos
szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet
módosításáról szóló 6/2020. (III. 20.) BM rendelettel (a továbbiakban: Módr.3.) megállapított rendelkezéseit
2020. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) A büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományának azon tagját, aki a Módr.3. hatálybalépését megelőző
napon a szolgálati beosztására előírt képesítési, végzettségi, képzettségi követelményeknek megfelelt vagy
a részére a Módr.3. hatálybalépését megelőzően előírt képzést határidőben elvégzi, és a szolgálati beosztásának
besorolási kategóriája a Módr.3.-mal megállapított rendelkezés következtében a Módr.3. hatálybalépésére
tekintettel megváltozik, az adott szolgálati beosztás betöltéséig az adott szolgálati beosztásra vonatkozó képesítési
követelményeknek megfeleltnek kell tekinteni.”
2. §		
A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról
és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 6. melléklete az 1. melléklet
szerint módosul.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter
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1. melléklet a 6/2020. (III. 20.) BM rendelethez
		 A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról
és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet 6. melléklet III. alcímében
foglalt táblázat 3–32. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A
1.
2.

szerv

B

C

besorolási kategória

beosztás

D

E

hivatásos pótlék mértéke (%)
alapfeladat

3.

központi

E

raktárvezető

150

4.

központi

E

főfelügyelő (műveleti,
készenléti)

350

nem alapfeladat]

5.

központi

D

referens

150

100

5a.

központi

C

segédelőadó

150

100

5b.

központi

C

felügyelő (körlet)

250

6.

területi

E

körlet-főfelügyelő

250

7.

területi

E

főfelügyelő

200

7a.

területi

E

főfelügyelő (műveleti)

250

8.

területi

E

raktárvezető

100

9.

területi

E

élelmezésvezető

100

10.

területi

D

kutyatelep-vezető

150

11.

területi

D

konyhavezető

100

12.

területi

D

mosodavezető

100

13.

területi

D

vezető szakasszisztens

100

14.

területi

D

főápoló

100

15.

területi

D

szakoktató

16.

területi

D

műhelyvezető

100

17.

területi

D

kiemelt művezető

100

18.

területi

D

biztonságtechnikus

100

19.

területi

C

fegyvermester

100

20.

területi

C

szállítmányvezető

100

21.

területi

C

raktáros

100

22.

területi

C

szociális segédelőadó

150** vagy 100

23.

150** vagy 100

100

területi

C

segédelőadó

23a. területi

C

segédelőadó (műveleti)

250

24.

területi

C

művezető

100

25.

területi

C

felügyelő (körlet)

250

25a. területi

C

kutyavezető

200

26.

területi

C

szakasszisztens

100

27.

területi

C

szakápoló

100

28.

területi

B

felügyelő (foglalkoztatási)

29.

területi

B

gépjárművezető

200

30.

területi

B

biztonsági felügyelő

200

31.

területi

B

ápoló

100

32.

területi

A

segédfelügyelő

100

50

150** vagy 100
75
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A belügyminiszter 7/2020. (III. 20.) BM rendelete
az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény
végrehajtásához szükséges kapcsolódási, műszaki, technológiai, biztonsági előírásokról, követelményekről
és a hitelesítési rendről szóló 53/2015. (IX. 24.) BM rendelet módosításáról
Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény 21. § (2) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. §
(1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény végrehajtásához
szükséges kapcsolódási, műszaki, technológiai, biztonsági előírásokról, követelményekről és a hitelesítési rendről
szóló 53/2015. (IX. 24.) BM rendelet [a továbbiakban: 53/2015. (IX. 24.) BM rendelet] 11. alcíme a következő 53. §-sal
egészül ki:
„53. § (1) A kártya elektronikus olvasásának műszaki és biztonsági követelményeit a 6. melléklet határozza meg.
(2) A kártya elektronikus olvasására jogosult a 6. mellékletben meghatározott követelmények szerint köteles eljárni.”
2. §		
Az 53/2015. (IX. 24.) BM rendelet az 1. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
4. §		
E rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU)
2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

1. melléklet a 7/2020. (III. 20.) BM rendelethez
„6. melléklet az 53/2015. (IX. 24.) BM rendelethez

A kártya elektronikus olvasásának műszaki és biztonsági követelményei
1. A kártyaelfogadó terminállal szembeni követelmények
1.1. A kártyaelfogadó terminál összetevői:
1.1.1.
RFID kártyaolvasó,
1.1.2.
kulcsok tárolását és a kriptográfiai műveleteket végző biztonsági hardver elem (a továbbiakban:
SAM),
1.1.3.
kártyaolvasót és az SAM-et vezérlő szoftver vagy hardver modul, és
1.1.4.
opcionálisan hálózati kommunikációt megvalósító komponens.
1.2. A kártyaelfogadó terminál kötelező jellemzői:
1.2.1.
Az RFID kártyaolvasó proximity kártyák kezelésére alkalmas kártyaolvasó egység, illetve
mobileszköz, amely alkalmas – a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően – az adat elektronikus
hordozására képes eszközzel való biztonságos együttműködésre.
1.2.2.
Az SAM
1.2.2.1.
tárolja és kezeli a 128 bites AES kulcsokat,
1.2.2.2.
garantálja, hogy a tárolt kulcs ne legyen megismerhető,
1.2.2.3.
képes a 3. mellékletben meghatározott követelményeknek megfelelő kártyákkal történő
autentikációra, kulcsdiverzifikációra és az adatok olvasására az általa kezelt kulcsok
segítségével,
1.2.2.4.
beépített védelemmel rendelkezik az illetéktelen felhasználás megakadályozására, és
1.2.2.5.
támogatja a tárolt kulcsok utólagos biztonságos frissítését.
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1.2.3.
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A vezérlő modul
1.2.3.1.
vezérli a kártyaelfogadás teljes folyamatát, amelynek során párhuzamos kapcsolatot tart
fenn a kártyaolvasóval és az SAM-mel, valamint opcionálisan a hálózati komponenssel,
1.2.3.2.
a sértetlenség és hitelesség igazolására opcionálisan képes az SHA256, valamint az ECC
algoritmusok használatára.
1.2.4.
A hálózati kommunikációs komponens – ha a működtető vagy a kártyakibocsátó nyilvántartása
felé kommunikációt kezdeményez – alkalmas a távoli szerverek közötti biztonságos, hitelesített és
rejtjelezett kommunikációra.
2. A biztonsági hardver elem igénylésének, nyilvántartásának és kezelésének szabályai
2.1. A kártyaelfogadó az SAM-re vonatkozó igényt a működtetőhöz nyújtja be a működtető által biztosított
igénylőlap használatával.
2.2. A működtető az üzemeltető útján gondoskodik a terminálnak az SAM kártyaelfogadó által kezelhető
kulcsokkal történő felprogramozásáról, egyedi azonosítóval való ellátásáról és opcionálisan elfogadóspecifikus speciális kulcsok átadásáról. A működtető nyilvántartja a felprogramozott SAM-eket, azok
nyilvántartási állapotát, az azokon tárolt kulcsokat és a rajtuk végzett műveleteket, biztosítja a kezelt
kártyatípus frissített kulcskészletének elérését. Az SAM igénylés állapota lehet nyitott, ellenőrzés alatt,
jóváhagyott, gyártásra átadott, lezárt és törölt.
2.3. A működtető a honlapján teszi közzé az SAM-re vonatkozó tájékoztató listaárat. Az SAM rendelkezésre
bocsátása és megszemélyesítése térítés ellenében történik, amelynek végleges díját az üzemeltetővel kötött
szerződés határozza meg.
2.4. A működtető az SAM-eket a kártyaelfogadónak a hiánytalan és hibátlan igénylés beérkezésétől számított
90 napon belül adja át, amely határidőbe az üzemeltető által lefolytatott közbeszerzési eljárás időtartama
nem számít be.
2.5. Tesztelési célból szervezetenként legfeljebb 10 db SAM igényelhető, aminek szükségességét az igénylőlapon
indokolva kell igazolni.
2.6. A felprogramozott SAM a kártyaelfogadó tulajdonába kerül, azonban azt sem használatba, sem tulajdonba
nem adhatja át harmadik félnek a működtető előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül.
2.7. A kártyaelfogadó köteles az általa kezelt SAM biztonságos kezeléséről gondoskodni. A kártyaelfogadónak
a biztonsági elem beépített védelmének feloldásához használt kulcsok kezelése során az alábbi elvárásoknak
kell megfelelnie:
2.7.1.
a kártyaelfogadó nyilvántartja, hogy mely SAM-hez, mely kulcs használandó, a működtető által
biztosított egyedi kulcs alapján;
2.7.2.
a kártyaelfogadó szabályzatában rögzíti a biztonsági elemek és a kulcs kezelésére vonatkozó
eljárásrendeket, a szabályzat lefedi a biztonsági elemek és a kulcsok teljes életciklusát;
2.7.3.
kártyaelfogadónak szabályzatban meg kell határoznia azon személyek körét, akik a kulcshoz
hozzáférnek.
2.8. A kártyaelfogadó a kulcsot a biztonsági elemtől a szerver oldalon folyamatosan elkülönítve tárolja.
A kártyaelfogadónak ellenőriznie kell a felhasználás előtt, hogy a biztonsági elem továbbra is
a kártyaelfogadó birtokában van, annak használata jogszerű és megfelel az igénylés céljának.
A kártyaelfogadó nyilvántartja a biztonsági elem aktív, inaktív, működőképes, működésképtelen vagy letiltott
állapotát és a biztonsági elemen végzett műveleteket, valamint köteles ezen adatokban bekövetkezett
változásokat a működtetőnek haladéktalanul jelezni. A működtető a kártyaelfogadó által jelzett változásokat
nyilvántartja.
2.9. A korábbi igénylésben rögzített céltól eltérő felhasználás esetén a kártyaelfogadó köteles új igénylést
benyújtani a működtetőhöz az általa biztosított igénylőlap útján.
2.10. A kártyaelfogadó köteles az illetéktelen hozzáférést és felhasználást haladéktalanul jelenteni
a működtetőnek.
2.11. A kártyaelfogadó köteles a működtető által biztosított utólagos kulcsfrissítési metódus valamelyikét saját
környezetébe illeszteni, és ennek megfelelően a publikált kulcsfrissítést elvégezni.”
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VIII. A Kúria határozatai

A Kúria közleménye
a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról
A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló
2013. évi CCXXXVIII. törvény 30. § (4) bekezdése alapján a Kúria az alábbi közleményt teszi közzé:
A Kúria 2020. március 11. napján kelt Knk.VI.37.014/2020/2. számú végzésében a Nemzeti Választási Bizottság
– országos népszavazási kérdés hitelesítését megtagadó – 495/2019. számú határozatát az indokolás
megváltoztatásával helybenhagyta.
A határozat megtekinthető a Kúria hivatalos honlapján, a www.kuria-birosag.hu oldalon.
Budapest, 2020. március 11.
		
		

Dr. Kalas Tibor s. k.,
a tanács elnöke
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1110/2020. (III. 20.) Korm. határozata
a Magyar–Horvát Kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottság XV. ülésén fenntartott és elfogadott ajánlások
jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyólag tudomásul veszi a Magyar–Horvát Kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottság 2019. december 12-én,
Zágrábban megtartott XV. ülésén kidolgozott és elfogadott, valamint a Magyar–Horvát Kormányközi Kisebbségi
Vegyes Bizottság előző ülésén elfogadott ajánlások teljesítésének állásáról folytatott kölcsönös tájékoztatást
követően fenntartott, az 1. mellékletben közzétett ajánlásokat,
2. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét mint a nemzetpolitikáért felelős minisztert, hogy a Magyar–Horvát
Kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottság ajánlásainak tudomásulvételéről értesítse az érintett feleket,
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
a határozat közzétételét követő 15. nap
3. felhívja a feladat- és hatáskörrel rendelkező minisztereket, valamint felkéri a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
elnökét, hogy az 1. melléklet 1. pontjában közzétett ajánlások végrehajtásának lehetőségét vizsgálják meg
az alábbiak szerint:
3.1. az 1. melléklet 1. pont 2. alpontja tekintetében
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
3.2. az 1. melléklet 1. pont 4. alpontja tekintetében
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
2020. december 31.
3.3. az 1. melléklet 1. pont 6. alpontja tekintetében
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2020. december 31.
3.4. az 1. melléklet 1. pont 7. alpontja tekintetében
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2020. december 31.
3.5. az 1. melléklet 1. pont 8. alpontja tekintetében
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2020. december 31.
3.6. az 1. melléklet 1. pont 9. alpontja tekintetében
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
folyamatos
3.7. az 1. melléklet 1. pont 10. alpontja tekintetében
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2020. december 31.
3.8. az 1. melléklet 1. pont 11. alpontja tekintetében
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2020. december 31.
3.9. az 1. melléklet 1. pont 12. alpontja tekintetében
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2020. december 31.
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3.10. az 1. melléklet 1. pont 13. alpontja tekintetében
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
emberi erőforrások minisztere
pénzügyminiszter
Határidő:
2020. december 31.
3.11. az 1. melléklet 1. pont 15. alpontja tekintetében
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
emberi erőforrások minisztere
pénzügyminiszter
Határidő:
2020. december 31.
3.12. az 1. melléklet 1. pont 16. alpontja tekintetében
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
2020. március 31.
3.13. az 1. melléklet 1. pont 17. alpontja tekintetében
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
2020. március 31.
3.14. az 1. melléklet 1. pont 18. alpontja tekintetében
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
3.15. az 1. melléklet 1. pont 19. alpontja tekintetében
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
folyamatos
3.16. az 1. melléklet 1. pont 20. alpontja tekintetében
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
3.17. az 1. melléklet 1. pont 22. alpontja tekintetében
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
pénzügyminiszter
Határidő:
2020. december 31.
3.18. az 1. melléklet 1. pont 23. alpontja tekintetében
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2020. december 31.
3.19. az 1. melléklet 1. pont 26. alpontja tekintetében
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
2020. december 31.
3.20. az 1. melléklet 1. pont 27. alpontja tekintetében
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
3.21. az 1. melléklet 1. pont 28. alpontja tekintetében
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2020. december 31.
3.22. az 1. melléklet 1. pont 29. alpontja tekintetében
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
2020. december 31.
3.23. az 1. melléklet 1. pont 31. alpontja tekintetében
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének felkérésével
Határidő:
2020. december 31.
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3.24. az 1. melléklet 1. pont 37. alpontja tekintetében
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2021. december 31.
3.25. az 1. melléklet 1. pont 38. alpontja tekintetében
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
2020. december 31.
3.26. az 1. melléklet 1. pont 39. alpontja tekintetében
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság felkérésével
Határidő:
2020. december 31.
3.27. az 1. melléklet 1. pont 41. alpontja tekintetében
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2020. december 31.
3.28. az 1. melléklet 1. pont 42. alpontja tekintetében
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2020. december 31.
3.29. az 1. melléklet 1. pont 46. alpontja tekintetében
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
külgazdasági és külügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
4. felhívja a feladat- és hatáskörrel rendelkező minisztereket, hogy az 1. melléklet 2. pontjában közzétett ajánlások
végrehajtásának lehetőségét vizsgálják meg az alábbiak szerint:
4.1. az 1. melléklet 2. pont 2. alpontja tekintetében
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
2020. december 31.
4.2. az 1. melléklet 2. pont 3. alpontja tekintetében
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
2020. december 31.
4.3. az 1. melléklet 2. pont 4. alpontja tekintetében
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
2020. december 31.
4.4. az 1. melléklet 2. pont 5. alpontja tekintetében
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
emberi erőforrások minisztere
pénzügyminiszter
Határidő:
2020. december 31.
4.5. az 1. melléklet 2. pont 6. alpontja tekintetében
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
4.6. az 1. melléklet 2. pont 7. alpontja tekintetében
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
2020. december 31.
4.7. az 1. melléklet 2. pont 8. alpontja tekintetében
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2020. december 31.
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4.8.

4.9.

az 1. melléklet 2. pont 9. alpontja tekintetében
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2020. december 31.
az 1. melléklet 2. pont 10. alpontja tekintetében
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2020. december 31.

		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1110/2020. (III. 20.) Korm. határozathoz
1. A Magyar–Horvát Kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottság (a továbbiakban: KVB) 2019. december 12-én,
Zágrábban megtartott XV. ülésén az előző ülésen elfogadott ajánlások teljesítésének állásáról folytatott kölcsönös
tájékoztatást követően a következő ajánlások fenntartásában állapodott meg:
1.
alpont: A KVB üdvözli, hogy a horvát fél megnövelte a horvátországi magyarság által lakott települések
templomai felújítására fordítandó anyagi forrásokat, valamint javasolja, hogy továbbra is biztosítson
pénzeszközöket az eszéki–rétfalui (Osijek–Retfala), csúzai (Suza), nagypiszanicai (Velika Pisanica), várdaróci
(Vardarac), sepsei (Kotlina), vörösmarti (Zmajevac) református templomok, valamint a nagybodolyai (Podolje)
katolikus templom felújítási munkálataihoz. A KVB üdvözli, hogy mindkét fél folyamatosan támogatja
a magyar kisebbség számára jelentőséggel bíró református templomok felújítását.
2.
alpont: A KVB mindkét félnek javasolja, hogy továbbra is biztosítsák 100 magyarországi horvát gyermek
Pag szigeti és 100 horvátországi magyar gyermek zánkai táboroztatásához szükséges teljes körű anyagi
támogatást, akiknek az anyaországbeli táboroztatása évek óta sikeresen megvalósul.
3.
alpont: A KVB javasolja a horvát félnek, vizsgálja meg az Országos Horvát Önkormányzat Pag szigeti
(hrsz. 132/3 és 132/4) ingatlan feletti jogai kibővítésének lehetőségét, mely ingatlant az Országos Horvát
Önkormányzat a Magyarországi Horvátok Kulturális, Képzési és Szabadidő Központja színtereként tart fenn.
4.
alpont: A KVB továbbra is javasolja mindkét félnek, tegyék intenzívebbé az együttműködést annak
érdekében, hogy az Európai Területi Társulások (ETT) a 2014–2020 közötti fejlesztési periódus lezárásának és
a következő periódus tervezésének sikeres szereplői legyenek, és további tagokkal bővüljenek.
5.
alpont: A KVB megállapítja, hogy Magyarországon külön forrás áll rendelkezésre a nemzetiségi
önkormányzatok uniós pályázati önrészének és előfinanszírozásának biztosítására. A KVB javasolja a horvát
félnek, hogy az uniós fejlesztésű projektekben a horvátországi nemzetiségek számára is biztosított legyen
az önrész és előfinanszírozás lehetősége.
6.
alpont: A KVB üdvözli a Pécs–Pélmonostor (Beli Manastir)–Eszék (Osijek) vasúti összeköttetés újbóli
létrehozását, valamint továbbra is javasolja megvizsgálni a Budapest–Szarajevó (Sarajevo) vonatjáratok újbóli
biztosításának lehetőségét.
A KVB mindkét félnek javasolja, segítsék elő az Eszék (Osijek) és Pécs közti rendszeres autóbuszjáratok
visszaállítását.
7.
alpont: A KVB üdvözli, hogy a műszaki előkészületek terén folyamatos az előrehaladás a V/C páneurópai
közlekedési folyosó nyomvonalán levő M6-A5 autópályáknak mindkét oldali teljes keresztmetszetű építése
és összeköttetése terén, valamint az M60 gyorsforgalmi út ütemezett megvalósítása és a horvát oldali
csatlakozás megvalósítása érdekében.
A KVB üdvözli a Magyarország és Horvát Köztársaság közötti, „A magyar–horvát határtérségben való
gazdasági együttműködésről és a közlekedési kapcsolatokról szóló Szándéknyilatkozat” aláírásának
kezdeményezését, általa a Magyarország és Horvát Köztársaság határ menti térségei közötti közúti
kapcsolatok fejlesztését, mely lehetővé teszi határmenti projektek, köztük az új, alacsonyabb kategóriákba
sorolt közutak kialakításának előkészítésében való együttműködést. A KVB támogatja, hogy a határ menti
közúti kapcsolatok fejlesztése Magyarország és a Horvát Köztársaság közúti szervezeteinek és szakértőinek
együttműködése keretében, meghatározott ütemezésben és tartalommal kerüljön végrehajtásra.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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alpont: A KVB javasolja a feleknek, hogy a két ország közti határ menti közúti összeköttetés javítása,
valamint a személyek és áruk szabad mozgásának elősegítése érdekében vizsgálják meg a két ország közötti
határszakasznak a Dráva és Mura folyón, pl. Murakeresztúr és Kotoriba közötti új közúti híddal (amelyre
vonatkozóan a megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása folyamatban van), valamint határátkelőhelyekkel
való ellátásának szükségességét és lehetőségeit, különösen a Barcs (Terezino Polje) és Drávaszabolcs
(Donji Miholjac) közti határszakasz vonatkozásában (tekintettel a Drávakeresztúr – Révfalu – Szópia (Sopje)
nyomvonal fontosságára), ami nagy jelentőséggel bír a magyarországi horvát nemzetiség és a horvátországi
magyar nemzeti közösség számára.
A KVB tudomásul vette, hogy a Mura ETT magyar és horvát részes önkormányzatai a fentiek szellemében
2018. november 8-án aláírtak egy közös szándéknyilatkozatot a Murakeresztúr község és Kotoriba község
közötti közúti kapcsolat biztosításáról, és ennek köszönhetően benyújtásra került a Murakeresztúr–Kotoriba
közötti közúti híd terveinek elkészítésére vonatkozó pályázat az Interreg programba.
alpont: A KVB javasolja a feleknek, vizsgálják meg horvátországi lelkipásztorok biztosítását Magyarország
horvátok lakta régióiban a horvát katolikus anyanyelvű hitélet elősegítése érdekében, valamint állandó
papok biztosításának a lehetőségét a zágrábi és a vukovári magyar katolikusok anyanyelvű hitélete
gyakorlásának elősegítése érdekében.
alpont: A KVB továbbra is javasolja a magyar félnek, vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy az igényeknek
megfelelően új oktatói státusz létesítésére és finanszírozására kerülhessen sor a Pécsi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar Szlavisztika Intézetének Horvát Tanszékén.
A KVB javasolja továbbá a magyar félnek, vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a horvát és a nemzetiségi
horvát nyelv és irodalom tanára osztatlan tanár szak bármely más lehetséges osztatlan tanár szakkal
párosítható legyen a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi és Természettudományi Karain.
alpont: A KVB üdvözli, hogy az eszéki J. J. Strossmayer Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke és a Pécsi
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Szlavisztika Intézetének Horvát Tanszéke a jövőben is végezhet
olyan kutatásokat, amelyekkel hozzájárulnak a magyarországi horvátokról és a horvátországi magyarokról
szóló tudáshoz és annak gazdagításához, amivel nemcsak a horvát és a magyar nyelv tanulását, hanem
a horvát és a magyar néprajz megismerését is előmozdítják.
alpont: A KVB üdvözli a felek által eddig biztosított pénzügyi forrásokat, és javasolja, hogy a továbbiakban is
támogassák a kisebbségkutatásokkal kapcsolatos projekteket. A KVB javasolja mindkét félnek, vizsgálja meg
A magyarországi horvát bibliográfia 1918-tól napjainkig című kutatási projekt keretében elkészült két kötet
kiadása támogatását.
alpont: A KVB javasolja a magyar félnek, hogy tekintettel a pécsi „Miroslav Krleža” Horvát Óvoda, Általános
Iskola, Gimnázium és Kollégium tanulólétszámának folyamatos növekedésére, vizsgálja meg az új
tantermek és tornaterem építéséhez szükséges pénzeszközök biztosításának lehetőségét európai uniós
források bevonásával. E projektet mindkét fél kiemelten fontosnak tartja a magyarországi horvát kisebbség
szempontjából.
alpont: A KVB üdvözli, hogy a horvát fél biztosította a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési
Központ (HMOMK) kollégiumának megépüléséhez szükséges forrásokat, amelynek megnyitására
2019. november 28-án került sor. A KVB javasolja a horvát félnek a kollégium működéséhez szükséges
személyi és tárgyi feltételek biztosítását.
A KVB javasolja továbbá a horvát félnek, hogy a lehetőségekkel összhangban biztosítsa a Horvátországi
Magyar Oktatási és Művelődési Központ többcélú terme korszerűsítéséhez szükséges pénzügyi támogatást
valamint energiahatékonyság céljából törekedjen az egész épület szigetelésére különböző pénzügyi források
felhasználásával.
A KVB javasolja a horvát félnek, hogy vizsgálja meg a magyar nyelvoktatás kiegészítő órák keretében történő
biztosításának lehetőségét az eszéki Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ Gimnáziumában.
alpont: A KVB megállapítja, hogy a Hercegszántói Horvát Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola és Kollégium
bővítésének második fázisához (tanterem, konyha, közösségi színtér és tanulói társas terek) a tervek
elkészültek. A KVB javasolja a magyar félnek, vizsgálja meg a projekt folytatásának finanszírozását különböző
pénzügyi források bevonásával. E projektet mindkét fél kiemelten fontosnak tartja a magyarországi horvát
kisebbség szempontjából.
alpont: A KVB továbbra is javasolja a horvát félnek, hogy vizsgálja meg pénzeszközök biztosításának
lehetőségét a kórógyi (Korođ) tornaterem megépítéséhez, valamint kéri a magyar felet, hogy a felmerülő
igények esetén lehetőségeihez mérten járuljon hozzá a beruházáshoz.
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alpont: A KVB továbbra is javasolja a horvát félnek, tekintse át az újbezdáni (Novi Bezdan) és kórógyi
(Korođ) óvodák megépítésének lehetőségeit, valamint kéri a magyar felet, hogy a felmerülő igények esetén
lehetőségeihez mérten járuljon hozzá a beruházáshoz.
alpont: A KVB javasolja a magyar félnek, hogy továbbra is kiemelten támogassa a horvát kétnyelvű
közoktatási intézményeket, illetőleg azon oktatási intézmények fenntartását, amelyekben horvát nyelvet
is oktatnak, valamint azokat, amelyek a magyarországi horvát tanulók oktatása és nevelése szempontjából
fontosak. A KVB javasolja a feleknek, hogy lehetőségeikhez mérten vizsgálják meg a horvát nemzetiségi
képzést folytató oktatási intézmények többletfinanszírozásának lehetőségét. A KVB javasolja, hogy
a magyar fél vizsgálja meg a horvát nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott köznevelési intézmények
többletköltségeihez szükséges források biztosításának lehetőségét is, valamint kéri a horvát felet, hogy
lehetőségei szerint járuljon hozzá a finanszírozáshoz.
alpont: A KVB üdvözli, hogy a magyar fél oktatási-nevelési támogatást biztosít a Horvátországban magyar
nyelven tanulmányokat folytató diákoknak, és javasolja a magyar félnek, hogy folytassa a támogatás
biztosítását. A KVB javasolja a horvát félnek, vizsgálja meg a Magyarországon horvát nyelvoktatásban
részesülő diákoknak nyújtandó hasonló támogatás lehetőségét.
alpont: A KVB javasolja a horvát félnek, hogy a magyar nyelvű oktatás igényeinek megfelelően folytassa
az összes szükséges magyar nyelvű tankönyv kiadásának támogatását.
A KVB javasolja a magyar félnek, hogy a jövőben is folytassa a tankönyvek biztosítását a magyarországi
horvát nyelvű oktatás feltételeinek javítása érdekében, valamint támogassa az eredeti tankönyvek fejlesztését
és a magyar nyelvű tankönyvek horvát nyelvre való fordítását, különös tekintettel a magyarországi horvát
nyelvoktató iskolák igényeire.
alpont: A KVB kéri a horvát felet, hogy vizsgálja meg a laskói (Lug) általános iskola udvarán, valamint külső
sportpályáján a tereprendezés befejezésének lehetőségét.
alpont: A KVB üdvözli, hogy a magyar fél támogatásával Szombathelyen megkezdődött a Horvát Oktatási
Központ kialakítása, valamint hogy a magyar fél biztosította a Horvát Oktatási Központnak helyet adó
ingatlanfelújítás I. üteméhez szükséges támogatást, valamint javasolja, hogy vizsgálja meg a jelzett ingatlan
felújításának befejező üteméhez szükséges pénzeszközök biztosításának lehetőségét.
alpont: A KVB a magyarországi horvát közösség igényeinek megfelelően szorgalmazza, hogy a magyar fél
vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi
Karán újraalakuljon az önálló Kroatisztika Tanszék, figyelembe véve a budapesti egyetem jogelődje által
kialakított, kimagasló jelentőséggel bíró 140 éves kroatisztikai hagyományt; valamint a két horvát nyelvi
tanulmányokat kínáló intézmény, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Nyugat-magyarországi
Egyetem szombathelyi központjának megvalósult egyesülését.
alpont: A KVB üdvözli, hogy a horvát fél biztosította új nyelvtanári álláshely létesítését a Zágrábi Egyetem
Bölcsészettudományi Kara Hungarológiai Tanszékén.
alpont: A KVB javasolja a horvát félnek, hogy folytassa a horvátországi egyetemeken továbbtanuló,
magyarországi, horvát nemzetiségű diákoknak történő ösztöndíj-folyósítást, valamint törekedjen arra,
hogy minden érdekelt horvát származású, Horvátországban tanuló hallgatónak ösztöndíjat biztosítson.
A KVB továbbá javasolja a horvát félnek, hogy vizsgálja meg a Horvátországban tanuló magyarországi horvát
egyetemi hallgatók egészségbiztosítási ellátásával kapcsolatos hiányosságok megoldását.
alpont: A KVB javasolja a magyar félnek, hogy a Horvátországba irányuló államközi ösztöndíjakról szóló
végső döntés meghozatala előtt a Tempus Közalapítvány kérje ki az Országos Horvát Önkormányzat illetékes
testületének véleményét.
A KVB javasolja a feleknek, vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy a jelenlegi gyakorlattal szemben,
a Tempus pályázatokra jelentkezők esetében ne legyen kizáró ok a pályázó magyar állampolgársága, mivel
ez hátrányosan érinti például a magyar állampolgársággal is rendelkező külhoni pályázókat.
alpont: A KVB javasolja a horvát félnek a magyar nemzetiségű tanulóknak szóló kerettanterv mielőbbi
kidolgozását, valamint javasolja a horvát félnek, hogy támogassa a „Magyar anyanyelvápolás” tantárgyhoz
kapcsolódó tankönyvek szerkesztésének és kiadásának finanszírozását.
A KVB javasolja a magyar félnek, hogy a nemzetiségi tankönyvfejlesztési terv keretében segítse elő
a horvát nemzetiségi nyelvoktató iskolák számára szükséges tankönyvek szerkesztésének és kiadásának
finanszírozását, így különösen „A horvát nyelv ápolása/Njegovanje hrvatskog jezika” c. könyvre, amelyre
vonatkozóan az Országos Horvát Önkormányzat kidolgozott koncepcióval rendelkezik.
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A KVB javasolja a magyar félnek, hogy a nemzetiségi tankönyvfejlesztési terv keretében fektessen nagyobb
hangsúlyt a horvát nemzetiségi nyelvoktató iskolák számára szükséges tankönyvek fejlesztésére is.
alpont: A KVB üdvözli, hogy az Országos Horvát Önkormányzat átvette a Pécsi Horvát Színházat és javasolja
a magyar félnek, hogy a színház zavartalan működéséhez biztosítsa a feltételeket.
A KVB javasolja mindkét félnek, tekintsék át a színházi programokkal, vendégszereplésekkel és
koprodukciókkal kapcsolatos jövőbeni együttműködés lehetőségét.
Az elkövetkező időszakban fontos, hogy a horvát és a magyar fél megállapodjon, különösen az Országos
Horvát Önkormányzattal, a Pécsi Horvát Színház működésének pénzügyi fenntarthatósági modelljét illetően.
A KVB támogatja a Pécsi Horvát Színház társulatának létrejöttét és az intézmény működését, különös
tekintettel a magyarországi horvát nemzetiség által lakott településeken való vendégjátékokra.
A Felek törekednek arra, hogy kölcsönösen támogassák horvát nyelvű színházi produkciók vendégjátékát
a megújult Pécsi Horvát Színházban, valamint magyarországi magyar nyelvű előadások vendégszereplését
az Eszéki Horvát Nemzeti Színházban.
alpont: A KVB javasolja a magyar félnek, vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a Croatica Nonprofit Kft.
keretében létrehozott Horvát Kulturális – Információs Központ működésének támogatása kerüljön be
a költségvetési törvénynek az Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények finanszírozási
rovatába.
alpont: A KVB üdvözli, hogy a horvát fél biztosította a laskói (Lug) Ifjúsági Otthon építésének befejezéséhez
szükséges pénzeszközöket, valamint hogy a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége számára
az Ifjúsági Otthon szükségleteit kiszolgáló laskói telekvásárlásához pénzügyi támogatást biztosított.
alpont: A KVB üdvözli a Horvát Rádió és Televízió, valamint a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő
Alap között 2015-ben megkötött együttműködési megállapodást és javasolja, hogy ennek alapján mindkét
fél továbbra is tegyen erőfeszítéseket a kisebbségi műsoroknak a két ország elektronikus médiumaiban
történő megjelenése érdekében. A KVB javasolja a feleknek, hogy ennek keretében közszolgálati
médiaszolgáltatásaikban növeljék a nemzetiségi tartalmú anyanyelvű műsorokat, javítsák e műsorkészítés
feltételeit és biztosítsák a műsorok széleskörű elérését.
alpont: A KVB javasolja, hogy a horvát fél vizsgálja meg a horvátországi magyar közösség temetőinek
dokumentálását és védelmét, továbbá történeti, művészi, néprajzi értékű síremlékeinek szakszerű megóvását.
alpont: A KVB üdvözli, hogy a magyar fél támogatta a Zornica című horvát katolikus folyóirat megjelentetését,
továbbá üdvözli, hogy a folyóirat kiadásának költségei 2020-tól beépülnek a költségvetési törvény által
garantált, Országos Horvát Önkormányzat működési és média támogatás rovatába, ezzel biztosítva
a folyamatos megjelentetést. A KVB javasolja a horvát félnek, hogy vizsgálja meg a katolikus folyóirat
kiadásához való hozzájárulás lehetőségét.
alpont: A KVB üdvözli, hogy a magyar fél az Országos Horvát Önkormányzat költségvetésében folyamatosan
biztosítja a magyarországi horvátok hetilapja, a Hrvatski Glasnik zavartalan megjelentetéséhez szükséges
támogatást. A KVB javasolja, hogy a horvát fél vizsgálja meg a hetilap költségeihez való hozzájárulás
lehetőségét.
alpont: A KVB javasolja a horvát félnek, hogy az Európa Kulturális Fővárosa címet 2020-ban betöltő
Fiumének ajánlja figyelmébe a nemzeti kisebbségek kulturális értékeire vonatkozó programokat, különös
tekintettel a fiumei magyarság, mint az egyetemes magyarság részének kulturális értékeire és épített
örökségére, hasonlóan ahhoz, ahogy ez Pécsett 2010-ben megtörtént, a magyarországi horvát nemzetiség
vonatkozásában.
alpont: A KVB továbbra is javasolja a horvát félnek, vizsgálja meg a magyarországi horvát kiadványok
rendszeres megvásárlásának lehetőségét, és továbbítsa azokat a horvátországi könyvtárakba, hogy elérhetők
legyenek a horvát közönség számára.
alpont: A KVB üdvözli, hogy aláírásra került az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Horvát Köztársaság
Kulturális Minisztériuma által a Magyar – Horvát Kulturális Együttműködési Program a 2019–2022. évekre
és javasolja a feleknek, hogy az új tárcaközi együttműködési program előkészítése során a továbbiakban is
konzultáljanak a horvátországi magyarok és a magyarországi horvátok megválasztott képviselőivel.
A KVB megállapítja, hogy a magyar fél támogatást biztosított a Magyarországon élő horvát nemzetiségre
vonatkozó történelmi adatbázis létrehozásához, és a kulturális együttműködési programban foglaltakkal
összhangban kéri a horvát felet, hogy ugyanezt biztosítsa a Horvátországban élő magyar közösség
számára is.
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A felek megállapodtak abban, hogy pénzügyi lehetőségeikhez mérten együttműködnek a kulturális örökség
kutatására, dokumentálására, fenntartására és helyreállítására irányuló projektekben.
38.
alpont: A KVB üdvözli, hogy mindkét fél támogatást biztosított az Országos Horvát Önkormányzat stratégiai
tervében szereplő Magyarországi Horvátok Lexikonja szerkesztéséhez, és mindkét félnek javasolja, hogy
továbbra is támogassák a Magyarországi Horvátok Tudományos Intézete egyik legfontosabb projektjének
maradéktalan megvalósítását.
39.
alpont: A KVB javasolja a magyar félnek, vizsgálja meg a 2018. évben kísérleti jelleggel beindított internetes
televízió munkájához és működtetéséhez szükséges források biztosításának lehetőségét. A KVB javasolja
a magyar félnek, hogy vizsgálja meg a Croatica Nonprofit Kft. archívumában fellelhető horvát nemzetiségi
anyagok digitális archiválása finanszírozásának, valamint a horvát közösség részére nem kereskedelmi célú
hozzáférése biztosításának lehetőségét.
40.
alpont: A KVB üdvözli, hogy a horvát fél által nyújtott támogatásnak köszönhetően 2019. április 27-én
átadásra került az Új Magyar Képes Újság magyar nyelvű hetilap és a Drávatáj televíziós műsor
szerkesztőségének székhelyet biztosító médiaház.
A KVB javasolja a horvát félnek, biztosítson rendszeres, folyamatos, egészéves működést biztosító
költségvetési tételt az Állami Költségvetésben a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége által
kiadott Új Magyar Képes Újság magyar nyelvű hetilap kiadására, a szerkesztőség működtetésére és a Drávatáj
televíziós műsor készítésére.
41.
alpont: A KVB javasolja, hogy a magyar fél vizsgálja meg rendszeres támogatás biztosításának lehetőségét
az Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott, már meglévő és az újonnan alapított nemzetiségi
kulturális intézmények működéséhez.
42.
alpont: A KVB üdvözli a magyar félnek, Drávasztára/Starin település római katolikus temploma belső terének
felújításához és restaurálásához való hozzájárulását és kéri a magyar felet, hogy lehetőségeihez mérten
támogassa a horvát katolikus anyanyelvű hitélet és építészeti örökség megőrzése érdekében a horvátok lakta
települések, köztük Felsőszentmárton/Martinci és Lakócsa/Lukovišće rendkívül rossz állapotban lévő római
katolikus temploma felújítását.
43.
alpont: A KVB javasolja a horvát félnek, hogy vizsgálja meg a magyarországi horvát intézmények, valamint
egyéb jogi személyek és szervezetek számára a horvátországi projektfinanszírozási pályázatokon való
részvételt.
44.
alpont: A KVB megállapítja, hogy a horvát állami vagyonügyi minisztérium és az Ady Endre Kultúrkör között
2018 októberében megkötött bérleti szerződés 2021. októberben lejár. A KVB szorgalmazza, hogy a horvát
fél minél előbb gondoskodjon az Ady Endre Kultúregyesület székháza kérdésének hosszútávú megoldásáról,
tekintettel az Egyesület fontosságára és figyelembe véve a korábban Budapest Főváros és Magyarország
Kormánya részéről érkezett és a zágrábi magyar közösség által bonyolított beruházások értékét.
45.
alpont: A KVB üdvözli, hogy a horvát fél sikeresen befejezte a kórógyi kultúrotthon felújítását, amely
2019. augusztus 20-án ünnepélyes keretek között átadásra került.
46.
alpont: A KVB javasolja a feleknek, hogy a közös keresztény múltra, valamint az európai keresztény
hagyományokra és közös múltbeli eseményekre és személyiségekre való megemlékezés jegyében folytassák
a közös rendezvények és egyéb események megtartását az érintett intézmények irányelveinek és a két állam
hatályos jogszabályai és előírásainak megfelelően.
47.
alpont: A magyar fél javasolja a horvát félnek, tegyen lépéseket, beleértve magyar szakértők bevonását is
annak érdekében, hogy a klisszai (Klis) vár falán elhelyezésre kerüljön Árpád-házi Szent Margit emléktáblája.
2. A KVB 2019. december 12-én, Zágrábban tartott XV. ülésén a következő ajánlásokat fogalmazta meg a két ország
kormányai számára:
1.
alpont: A KVB üdvözli, hogy a horvát fél a Zágrábi Egyetem 2018/2019. tanévben folyó egyetemi és integrált
egyetemi képzés I. évfolyamára és a posztgraduális képzésre történő felvételére egyedi beiratkozási kvótát
állapított meg a Horvát Köztársaság határain kívül élő horvátok részére, ami a magyarországi horvát nemzeti
kisebbség tagjaira is vonatkozik, ennek megfelelően javasolja e gyakorlat folytatását a jövőben is.
2.
alpont: A KVB üdvözli, hogy a magyar fél támogatást nyújtott a magyarországi horvátok új intézménye,
a Metodika Horvát Pedagógiai és Módszertani Központ létrejöttéhez.
A KVB javasolja a magyar félnek, hogy vizsgálja meg az intézet folyamatos és rendszeres finanszírozásának
a lehetőségét, és kéri a horvát felet, vizsgálja meg az intézmény szakmai támogatásának lehetőségét.
3.
alpont: A KVB üdvözli, hogy a magyar fél jelentős támogatásával létrejött a Bácskai Horvátok Kulturális
Központja. A KVB javasolja a magyar félnek, vizsgálja meg anyagi források biztosításának lehetőségét
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4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

a Bácskai Horvátok Kulturális Központja épületének felújításához és belső felszereléséhez, valamint
működésének rendszeres finanszírozásához, továbbá felkéri a horvát felet vizsgálja meg az épület belső
berendezéséhez szükséges társfinanszírozás lehetőségét.
alpont: A KVB javasolja a két félnek a „Magyarországi horvátok rövid története“ (Kratka povijest Hrvata u
Madarskoj) című kétnyelvű történelmi áttekintés illetve „A Magyarországi horvátok története és kultúrája“
(Povijest i kultura Hrvata u Madarskoj) című monográfia kiadásának társfinanszírozását.
alpont: A KVB javasolja a magyar félnek, vizsgálja meg a Szentpéterfai Kéttannyelvű Általános Iskola bővítése,
felújítása, energetikai fejlesztése és akadálymentesítése támogatásának lehetőségét.
alpont: A KVB javasolja a feleknek (mint az UNESCO Általános Konferenciájának ülésszakán a szellemi
kulturális örökség védelméről 2003. október 17-én elfogadott Egyezmény részes tagállamai), hogy
ösztönözzék együttműködésre a két országnak a szóban forgó Egyezmény gyakorlati megvalósításáért
felelős állami szerveit, különös tekintettel a Magyarországon található horvát vonatkozású szellemi kulturális
örökség, illetve a Horvátországban található magyar vonatkozású szellemi kulturális örökség beazonosítása,
nyilvántartásba vétele és megőrzése, valamint az országuk területén található szellemi kulturális
örökségről készített nyilvántartások készítésével összefüggő információk és tapasztalatok cseréje területén.
A KVB javasolja továbbá a feleknek, hogy fenti együttműködés elősegítése céljából, valamint a két országnak
a fenti egyezmény listáira és regiszterére történő jelölései megismerése és közös jelölések kialakítása
érdekében szükség szerint és a projekteknek megfelelően szakértői csoportokat hozzanak létre.
alpont: A KVB javasolja a horvát félnek, hogy segítse elő a horvátországi magyar bibliográfia összeállítását és
kiadását. A KVB javasolja a magyar félnek, hogy vizsgálja meg a hozzájárulás lehetőségét.
alpont: A KVB javasolja a nemzeti könyvtárak közötti digitális könyvtári dokumentumok cseréjének
ösztönzését, tiszteletben tartva az IFLA/UNESCO digitális könyvtárakra vonatkozó 2010. évi
kinyilatkoztatásában meghatározott célokat és feladatokat. A KVB javasolja továbbá, hogy az együttműködő
partnerek körébe kerüljön be a magyarországi Országos Idegennyelvű Könyvtár is.
alpont: A KVB javasolja a feleknek egy szakértői csoport létrehozását a magyar–horvát és a horvát–magyar
jogi szótár kidolgozására és a működésük megkezdéséhez szükséges feltételek biztosítását.
alpont: A KVB javasolja az új magyar–horvát oktatási és tudományos tárcaközi együttműködési program
mielőbbi összeállítását és aláírását, tekintettel arra, hogy a legutóbbi oktatási és tudományos tárcaközi
együttműködési program 2014–2017. közötti időszakra köttetett a két tárca között.

A Kormány 1111/2020. (III. 20.) Korm. határozata
a tanfelügyeleti rendszer megerősítése című koncepció alapján egyes köznevelési feladatok végrehajtásáról
A Kormány
1. egyetért a tanfelügyeleti rendszer folyamatainak áttekintésével, tevékenységének megerősítésével;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon az 1. pontban
meghatározott cél megvalósításához
a)
a 2021. évben szükséges 287 000 000 forint biztosításáról a 2021. évi központi költségvetés XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezetében,
b)
a 2022. évtől szükséges 969 000 000 forint beépülő jelleggel történő biztosításáról a központi költségvetés
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára.
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2021. évi központi költségvetés tervezése során, azt követően a központi költségvetés
tervezése során évente
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1112/2020. (III. 20.) Korm. határozata
az ecseri és gödöllői fejlesztési terület kialakításával összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről
A Kormány
1. egyetért az Ecser közigazgatási területén levő iparterület további fejlesztését elősegítő – az 1. melléklet I. pontja
szerinti – közúti infrastruktúra-fejlesztésekkel, valamint a megvalósításukhoz szükséges 500 000 000 forint
biztosításával;
2. egyetért a Gödöllő közigazgatási területén levő iparterület további fejlesztését elősegítő – az 1. melléklet II. pontja
szerinti – közúti infrastruktúra-fejlesztésekkel, valamint a megvalósításukhoz szükséges 500 000 000 forint
biztosításával;
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a központi költségvetés XVII. Innovációs és Technológiai
Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím
Gazdaságfejlesztési célokhoz kapcsolódó közútfejlesztések jogcímcsoport létrehozásáról;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2021. évi központi költségvetés tervezése során
4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az 1. és 2. pont szerinti közúti beruházások megvalósítása érdekében
gondoskodjon összesen 1 000 000 000 forint összegű forrásnak a 3. pont szerinti jogcímcsoport javára történő
biztosításáról, az alábbi ütemezéssel:
a)
a 2021. évben 700 000 000 forint,
b)
a 2022. évben 300 000 000 forint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében a 2021. évi központi költségvetés tervezése során
a b) alpont tekintetében a 2022. évi központi költségvetés tervezése során
5. felhívja a pénzügyminisztert és az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a 4. pontban előírt
forrásbiztosítási feladatok kapcsán gondoskodjanak a kincstári díjak fedezetének a központi költségvetés
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 1. Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása cím
javára történő biztosításáról;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a 4. pont szerint biztosított források ütemezéséhez igazodóan
6. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság útján gondoskodjon az 1. és 2. pont szerinti közúti beruházások megvalósításáról;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2022. december 31.
7. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva
a központi költségvetés XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím, Gazdaságfejlesztési célokhoz kapcsolódó közútfejlesztések
jogcímcsoport kiadási előirányzata terhére vállalható kötelezettségek mértékét a 2021. és 2022. évre az alábbiak
szerint állapítja meg:
a)
a 2021. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 700 000 000 forint,
b)
a 2022. évre vonatkozó kötelezettségvállalás felső korlátja: 300 000 000 forint.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1112/2020. (III. 20.) Korm. határozathoz
I. Közúti fejlesztések – Ecser
1.
Körforgalom kialakítása a 3101. jelű útra tervezett új útcsatlakozási ponton (16 + 610 km sz.);
2.
A 3101. jelű út felújítása az új csatlakozási pont és a 3101–31110. jelű utak csomópontja között.
II. Közúti fejlesztések – Gödöllő
1. Összekötő út kiépítése az M3 csomópont déli körforgalmától a Haraszti út – Kenyérgyári út csomópontig.

A Kormány 1113/2020. (III. 20.) Korm. határozata
győri római katolikus hitéleti és oktatási célú épületek felújításáról és fejlesztéséről
A Kormány
1. egyetért
a)
a győri Nagyboldogasszony Bazilika felújításával és
b)
a győri Brenner János Hittudományi Főiskola fejlesztésével;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a miniszterelnök általános helyettese bevonásával a 2020. évre – a kifizetésekhez
kapcsolódó kincstári díjakkal együtt – gondoskodjon az 1. pont a) alpontjában meghatározott cél megvalósítása
érdekében 538 812 772 forint, míg az 1. pont b) alpontjában meghatározott cél megvalósítása érdekében
1 053 526 500 forint forrásnak a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény
1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím,
30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport, 7. Egyházi épített örökség védelme és egyéb
beruházások jogcím javára történő biztosításáról;
Felelős:
pénzügyminiszter
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
azonnal
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a miniszterelnök általános helyettese bevonásával gondoskodjon
a 2021. évben az 1. pont a) alpontjában meghatározott cél megvalósításához – a kifizetésekhez kapcsolódó
kincstári díjakkal együtt – szükséges 1 616 438 316 forint rendelkezésre állásáról a 2021. évi központi költségvetés
XI. Miniszterelnökség fejezetében;
Felelős:
pénzügyminiszter
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
a 2021. évi költségvetés tervezése során
4. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy az 1. pont a) alpontjában meghatározott támogatási cél
megvalósítása érdekében, a 2. pont szerinti forrás terhére adjon ki támogatói okiratot a Győri Egyházmegye
mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett) részére 538 543 500 forint összegről elszámolási
kötelezettség, a fel nem használt támogatási összeg tekintetében visszafizetési kötelezettség rögzítésével;
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
a 2. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal
5. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy az 1. pont b) alpontjában meghatározott támogatási cél
megvalósítása érdekében, a 2. pont szerinti forrás terhére adjon ki támogatói okiratot a Kedvezményezett részére
1 053 000 000 forint összegről elszámolási kötelezettség, a fel nem használt támogatási összeg tekintetében
visszafizetési kötelezettség rögzítésével;
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
a 2. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal
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6. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy módosítsa a 4. pont alapján kiadott támogatói okiratot
2021-ben a 3. pont szerinti forrás terhére, az 1. pont a) alpontjában megjelölt cél megvalósítása érdekében további
1 615 630 500 forint összegben a Kedvezményezett részére, elszámolási kötelezettség, a fel nem használt
támogatási összeg tekintetében visszafizetési kötelezettség rögzítésével;
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
a 3. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal
7. egyetért azzal, hogy a 4–6. pont szerinti költségvetési támogatásra az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1114/2020. (III. 20.) Korm. határozata
a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei almatermesztéshez kapcsolódó komplex infrastruktúra- és
szolgáltatás-fejlesztési projekt megvalósításáról
A Kormány
1. egyetért a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei almatermesztéshez kapcsolódó komplex infrastruktúra- és szolgáltatásfejlesztési projekt megvalósításával a részére bemutatottak szerint;
2. egyetért azzal, hogy az 1. pont szerinti projekt megvalósítása érdekében az MKSZN Magyar Kertészeti
Szaporítóanyag Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság törzstőkéje 5 000 000 000 forint összegben pénzbeli
hozzájárulás útján megemelésre kerüljön;
3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezetnek a 21. Központi kezelésű előirányzatok címmel,
1. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások alcímmel, 3. Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs
Központ tulajdonosi joggyakorlásába tartozó kiadások jogcímcsoporttal és az 1. Nemzeti Agrárkutatási és
Innovációs Központ tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok tőkeemelése jogcímmel történő kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
2020. március 31.
4. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 5 000 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli
el a Kvtv. 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Nemzeti támogatások
alcím, 13. Agrár vállalkozások hitelgarancia rendszerének erősítése jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet
XII. Agrárminisztérium fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos
bevételek és kiadások alcím, 3. Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ tulajdonosi joggyakorlásába tartozó
kiadások jogcímcsoport, 1. Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ tulajdonosi joggyakorlásába tartozó
társaságok tőkeemelése jogcím javára, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
agrárminiszter
Határidő:
2020. március 31.
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5. felhívja az agrárminisztert, hogy a 2. pontban meghatározott tőkeemelés megvalósításához a Nemzeti Agrárkutatási
és Innovációs Központ felé tegye meg a szükséges intézkedéseket;
Felelős:
agrárminiszter
Határidő:
a forrás rendelkezésre állását követően azonnal
6. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy vizsgálja meg, hogy biztosítható-e a Magyar Export-Import Bank
Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján az 1. pont szerinti projekt tőkefinanszírozáson felüli forrásigénye.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
2020. március 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1114/2020. (III. 20.) Korm. határozathoz
XII. Agrárminisztérium

Államháztartási egyedi
azonosító

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2020.

Fejezet
szám

XII.

Cím
szám

20

380573
21

Alcím
szám

5

1

377017

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

13

3

Kiemelt
előir.
szám

K5

1

K6

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Agrárminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Nemzeti támogatások
Agrár vállalkozások hitelgarancia rendszerének erősítése
Egyéb működési célú kiadások
Központi kezelésű előirányzatok
Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ tulajdonosi joggyakorlásába tartozó kiadások
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok tőkeemelése
Beruházások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

-5 000 000 000

5 000 000 000

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

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

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

Fejezet
szám

XII.
380573

Cím
szám

20

Alcím
szám

5

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

13

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár 1 példány

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Agrárminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Nemzeti támogatások
Agrár vállalkozások hitelgarancia rendszerének erősítése

-5 000 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
2020. március 31.

Összesen

I. n.év
5 000 000 000

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

5 000 000 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1115/2020. (III. 20.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a szegedi atlétikai centrum részét képező atlétikai pálya felújítása
érdekében szükséges intézkedésekről
A Kormány a Modern Városok Program keretében a szegedi atlétikai centrum megvalósítása érdekében szükséges
intézkedésekről szóló 1111/2019. (III. 12.) Korm. határozat 1.1. pont b) alpontjának végrehajtása érdekében
1. egyetért azzal, hogy a szegedi sportfejlesztések megvalósítása érdekében a szegedi atlétikai központ részét
képező, a Szeged belterület 25853/1 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanon található atlétikai pálya felújítása
(a továbbiakban: Felújítás) a kivitelezési tervdokumentáció alapján megkezdődjön;
2. egyetért azzal, hogy a Felújítás, a szegedi atlétikai központ előkészítésére átcsoportosított, a Modern Városok
Program keretében a szegedi atlétikai centrum megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló
1111/2019. (III. 12.) Korm. határozat 1.5. pontjában foglalt költségvetési támogatásokon felül a 2020. évben
514 081 888 forint forrásból valósuljon meg;
3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
– a 2. pontban foglaltak végrehajtása érdekében – a 2020. évben szükséges 514 081 888 forint egyszeri
átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 3. Nemzeti Sportközpontok cím javára, az 1. melléklet szerint.
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,
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1. melléklet az 1115/2020. (III. 20.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2020.

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt
Államháztartási szám szám szám cím
cím
előir.
egyedi
csop. szám szám
azonosító
szám
XI.

30

358951
298224

XX.

1

3

Az előirányzat-módosítás érvényessége:

78

K8

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Modern Városok Program
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Nemzeti Sportközpontok

K3
K6
a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat

Egyéb felhalmozási célú kiadások

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

-514 081 888

Dologi kiadások
Beruházások

3 175 000
510 906 888
forintban

Államháztartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt
egyedi
szám szám szám cím
cím
előir.
azonosító
csop. szám szám
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Államháztartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt
egyedi
szám szám szám cím
cím
előir.
azonosító
csop. szám szám
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Kiemelt előirányzat
neve

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

forintban

XI.
358951

XX.

30

1

298224
3
Az előirányzat-módosítás érvényessége:

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
78
Modern Városok Program
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Nemzeti Sportközpontok
a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb: azonnal

Kiemelt előirányzat
neve

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

-514 081 888
514 081 888
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I.n.év
514 081 888

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

514 081 888
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* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1116/2020. (III. 20.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött
megállapodásban foglalt, Alsóerdőn tervezett sport- és rekreációs központ kialakításához szükséges
többlettámogatás biztosításáról
A Kormány a Magyarország Kormánya és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1252/2015. (IV. 23.) Korm. határozat 6. pontjának megvalósítása
érdekében
1. egyetért a Modern Városok Program keretében a zalaegerszegi Alsóerdőn tervezett sport- és rekreációs
központ kialakítása (a továbbiakban: Beruházás) érdekében Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
(a továbbiakban: Önkormányzat) mint kedvezményezett részére – a Modern Városok Program keretében
Zalaegerszeg megyei jogú várossal kötött megállapodásban foglalt, Alsóerdőn tervezett sport- és rekreációs
központ kialakítása, valamint Nyíregyháza megyei jogú várossal kötött megállapodásban foglalt, Sóstó fejlesztési
program megvalósítása keretében négycsillagos szálloda fejlesztése tárgyú beruházások megvalósításához
szükséges támogatás biztosításáról szóló 1204/2017. (IV. 10.) Korm. határozat alapján megállapított és kifizetésre
került 1 349 668 591 forint összegű támogatáson felül – 1 500 000 000 forint költségvetési többlettámogatás
biztosításával a 2021. évi Modern Városok Program előirányzat terhére;
2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az 1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében
gondoskodjon 1 500 000 000 forint rendelkezésre állásáról a 2021. évi központi költségvetés Miniszterelnökség
fejezetében;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2021. évi központi költségvetés tervezése során
3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy
a)
a Beruházás megvalósításának érdekében kiadott támogatói okiratot módosítsa az 1. pont szerinti
költségvetési többlettámogatás biztosítása, valamint a támogatott tevékenység időtartamának
meghosszabbítása érdekében,
b)
a 2021. évi többletforrást támogatási előlegként folyósítsa az Önkormányzat részére a támogatói okirat
a) pontban foglaltak szerinti módosítását követően.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében azonnal
a b) alpont tekintetében a 2021. évi forrás rendelkezésre állását követő harminc napon belül
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1117/2020. (III. 20.) 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 a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott
jogkörében eljárva
a)
egyetért az EFOP-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: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy a projekt műszaki-szakmai tartalmának
bővítéséhez kapcsolódó keretemelése és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 3–5. §-ában foglalt
eljárási szabályok ne kerüljenek alkalmazásra;
b)
egyetért a projekt a) alpont szerinti többlettámogatásának az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
3. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával;
c)
egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2020. június 30.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.)
Korm. határozat
a)
1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat C:12 mezőjében a „46,35” szövegrész helyébe a „48,35” szöveg;
b)
2. mellékletében foglalt táblázat D:53 mezőjében a „46,35” szövegrész helyébe a „48,35” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A
1.

2.

Projekt azonosító
száma

EFOP-3.2.4-162016-00001

B
Projekt megnevezése

Digitális kompetencia
fejlesztése

C
Kedvezményezett neve

Klebelsberg Központ
(konzorciumvezető)
Kormányzati
Informatikai Fejlesztési
Ügynökség

D
Eredeti támogatás
(forint)

46 350 000 000

E

F

Többlettámogatás

Megnövelt támogatás

legfeljebb

legfeljebb

(forint)

(forint)

2 000 000 000

48 350 000 000

G
Projekt rövid bemutatása

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 feladata
• a korszerű informatikai infrastruktúra
és vezeték nélküli hálózat biztosítása
a tankerületi központok által fenntartott
köznevelési intézmények számára,
• a pedagógusok tanórai információ- és
kommunikációtechnológia (a továbbiakban:
IKT) eszközhasználatának a támogatása IKT
eszközök biztosításával,
• a tanulók digitális kompetenciáinak
fejlesztése, különösen a matematikai,
természettudományos, informatikai és
műszaki pályákra való felkészüléshez
szükséges keretek biztosítása által,
• korszerű pedagógiai módszerek szerinti
tanítási-tanulási folyamat támogatása
a tankerületi központok által fenntartott
valamennyi köznevelési intézmény WiFi
lefedettségének biztosításával.
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A Kormány 1118/2020. (III. 20.) Korm. határozata
az egyes nemzetpolitikai célokkal összefüggő központi költségvetési források felhasználásáról,
valamint a Rákóczi Szövetség „A Magyar Állandó Értekezlet XVI. ülésén támogatott Nemzeti
Kisebbségvédelmi Kezdeményezés megvalósításának elősegítése céljából nyújtott támogatásból
megvalósuló beszerzések” tárgyú beszerzései közbeszerzési eljárás lefolytatása alól történő
felmentéséről szóló 2005/2017. (XII. 22.) Korm. határozat módosításáról szóló
1146/2018. (III. 26.) Korm. határozat módosításáról
1. Az egyes nemzetpolitikai célokkal összefüggő központi költségvetési források felhasználásáról, valamint a Rákóczi
Szövetség „A Magyar Állandó Értekezlet XVI. ülésén támogatott Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés
megvalósításának elősegítése céljából nyújtott támogatásból megvalósuló beszerzések” tárgyú beszerzései
közbeszerzési eljárás lefolytatása alól történő felmentéséről szóló 2005/2017. (XII. 22.) Korm. határozat
módosításáról szóló 1146/2018. (III. 26.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1146/2018. (III. 26.) Korm. határozat]
1.2. pontjában az „1 511 050 000 forint” szövegrész helyébe az „1 371 050 000 forint” szöveg lép.
2. A Kormány visszavonja az 1146/2018. (III. 26.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat 3. sorát.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1119/2020. (III. 20.) Korm. határozata
a koronavírus elleni védekezés kapcsán szükséges további intézkedésekről szóló
1101/2020. (III. 14.) Korm. határozat módosításáról
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt
veszélyhelyzet során teendő intézkedések mind hatékonyabb végrehajtása érdekében a koronavírus elleni
védekezés kapcsán szükséges további intézkedésekről szóló 1101/2020. (III. 14.) Korm. határozat a következő
11. ponttal egészül ki:
„11. Az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos vezetésével megalakul az Önkéntesség Akciócsoport, amelynek
feladata a koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatos adományozás és önkéntességi kezdeményezések segítése,
a kezdeményezők és a Kormány közötti közvetítés.”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1120/2020. (III. 20.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva a koronavírus járvány elleni védekezés érdekében a betegség ellen felhasználható
gyógyszerek és gyógymódok kifejlesztésére 100 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel
nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet,
21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 4. Központi tartalékok alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések
jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 14. Egyetemek,
főiskolák cím javára, az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolási és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2020. december 31.
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1. melléklet az 1120/2020. (III. 20.) Korm. határozathoz
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda

Államháztartási egyedi
azonosító
227942

Fejezet
szám

XVII.

XXII.

Cím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2020.

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

14

21

297102

Kiemelt
előir.
szám

K1
K2
K3
K6
4

1

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Egyetemek, főiskolák

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

51 000 000
9 000 000
20 000 000
20 000 000

Miniszterelnöki Kormányiroda
Központi kezelésű előirányzatok
Központi tartalékok
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Egyéb működési célú kiadások

-100 000 000

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

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

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

Fejezet
szám

XVII.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

14

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Egyetemek, főiskolák

100 000 000

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

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

Összesen

azonnal

I.n.év

100 000 000

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

100 000 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A miniszterelnök 21/2020. (III. 20.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési 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, valamint a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési 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.,
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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.

