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III. Kormányrendeletek

A Kormány 202/2020. (V. 14.) Korm. rendelete
a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés 
b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el:

1. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet] 183.  § (2)  bekezdés 
a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet)
„a) a  vízumok egységes formátumának meghatározásáról szóló, 1995. május 29-i 1683/95/EK tanácsi rendelet, 
valamint a  vízumok egységes formátumának meghatározásáról szóló 1683/95/EK tanácsi rendelet módosításáról 
szóló, 2017. július 4-i (EU) 2017/1370 európai parlamenti és tanácsi rendelet,”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

2. §  A 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet II. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §  Ez a rendelet 2020. június 1-jén lép hatályba.

4. §  Ez a rendelet
a) a vízumok egységes formátumának meghatározásáról szóló 1683/95/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 

2017. július 4-i (EU) 2017/1370 európai parlamenti és tanácsi rendelet és
b) a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 

1030/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2017. október 25-i (EU) 2017/1954 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 202/2020. (V. 14.) Korm. rendelethez
„II. melléklet a 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelethez

 1.  Vízumokmány: a  vízumok egységes formátumának meghatározásáról szóló, 1995. május 29-i 1683/95/EK 
tanácsi rendeletben, a  vízumok egységes formátumának meghatározásáról szóló 1683/95/EK tanácsi rendelet 
módosításáról szóló, 2002. február 18-i 334/2002/EK tanácsi rendeletben és a  vízumok egységes formátumának 
meghatározásáról szóló 1683/95/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2017. július 4-i (EU) 2017/1370 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott formájú és adattartalmú okmány.

 2.  A  harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló, 
2002.  június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendelet, a  harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye 
egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. április 18-i 
380/2008/EK tanácsi rendelet, valamint a  harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes 
formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2017. október 25-i 
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(EU)  2017/1954 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2017/1954 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet] értelmében a harmadik ország állampolgára számára kiállított tartózkodási engedély típusai:
a) a kishatárforgalmi engedély,
b) a tartózkodási engedély.

 3.  Az  (EU) 2017/1954 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott formátumú és adattartalmú 
okmányként kerül kiállításra:
a) a kishatárforgalmi engedély,
b) a tartózkodási engedély:

ba) a tartózkodási engedély,
bb) a humanitárius tartózkodási engedély,
bc) a bevándorlási engedély,
bd) a letelepedési engedély,
be) az ideiglenes letelepedési engedély,
bf ) a nemzeti letelepedési engedély,
bg) az EK letelepedési engedély.

 4.  A 3. pont szerinti okmányok formátuma: ID-1-es Kártya, amely tároló elemet tartalmaz.
 5.  Megjegyzések a 3. pont szerinti okmányok előoldalán:

a) a kishatárforgalmi engedély esetén:
aa) „Útlevél száma: 00000000”

b) a tartózkodási engedély esetén:
ba) „EU Kék Kártya”
bb) „Munkavállalás”
bc) „Jövedelemszerzés”
bd) „Vállalaton belül áthelyezett személy / ICT”
be) „Látogatás”
bf ) „Családi együttélés”
bg) „Szezonális munkavállalás”
bh) „Gyógykezelés”
bi) „Hivatalos”
bj) „Nemzeti tartózkodási engedély”
bk) „Álláskeresés vagy vállalkozás indítás”
bl) „Ideiglenes tartózkodási engedély”
bm) „Hosszú távú mobilitási engedély / mobile ICT”
bn) „Kutatói hosszú távú mobilitási tartózkodási engedély”
bo) „Családtag kutatói mobilitási tartózkodási engedélye”
bp) „Hallgatói mobilitási tartózkodási engedély”
bq) „Gyakornok”
br) „Kutatás”
bs) „Önkéntes tevékenység”
bt) „Tanulmányi”
bu) „Egyéb”

c) a humanitárius tartózkodási engedély esetén:
ca) „Hontalan”
cb) „Felügyelet nélkül maradt kiskorú”
cc) „Befogadott”
cd) „Egyéb”

d) az EK letelepedési engedély esetén:
da) „Huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező – EK”
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 6.  Megjegyzések a 3. pont szerinti okmányok hátoldalán:
a) a kishatárforgalmi engedély esetén:

aa) „2007. évi CLIII. törvény alapján visszaélés szankcionálandó”
b) a tartózkodási engedély esetén:

ba) EU Kék Kártya esetén: „Munkaerőpiaci hozzáférés a kiadástól számított két évig korlátozott;
  Munkavégzésre jogosult …-nál/-nél”

bb) Munkavállalás célú tartózkodási engedély esetén: „Munkavégzésre jogosult …-nál/-nél”
bc) Vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedély esetén: „Munkavégzésre jogosult …-nál/-nél”
bd) Hosszú távú mobilitási engedély esetén: „Munkavégzésre jogosult …-nál/-nél”
be) Szezonális munkavállalás célú tartózkodási engedély esetén: „Munkavégzésre jogosult …-nál/-nél”
bf ) Hallgatói mobilitási tartózkodási engedély esetén: „Tanulmányokat folytat …-nál/-nél”
bg) Kutatói hosszú távú mobilitási tartózkodási engedély esetén: „Kutat …-nál/-nél”
bh) Családtag kutatói mobilitási tartózkodási engedélye esetén: „Kutató családtag neve: …”
bi) Gyakornoki tevékenység célú tartózkodási engedély esetén: „Gyakornok …-nál/-nél”
bj) Tanulmányi célú tartózkodási engedély esetén: „Tanulmányokat folytat …-nál/-nél”, illetve „Ösztöndíj 

keretében …-nál/-nél”
bk) Ideiglenes tartózkodási engedély esetén: „Az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról 

szóló nemzetközi szerződés szerint kiadva”
c) az EK letelepedési engedély esetén:

ca) „Korábban EU Kék Kártya birtokosa” (ha az EK letelepedési engedélyt az engedélyes EU Kék kártya 
birtokosaként kapta)

cb) „Nemzetközi védelmet nyújtó ország: …
 Nemzetközi védelem keletkezésének időpontja: …” (ha az  engedélyest korábban a  menekültügyi 

hatóság vagy bíróság vagy az  Európai Unió tagállama menekültként elismerte vagy kiegészítő 
védelemben részesítette, és az EK letelepedési engedély kiállításakor ez a jogállás fennáll)

d) az ideiglenes letelepedési engedély esetén:
„Nemzetközi védelmet nyújtó ország: …

 Nemzetközi védelem keletkezésének időpontja: …” (ha az  engedélyest korábban a  menekültügyi hatóság 
vagy bíróság vagy az  Európai Unió tagállama menekültként elismerte vagy kiegészítő védelemben 
részesítette, és az EK letelepedési engedély kiállításakor ez a jogállás fennáll)”

A Kormány 203/2020. (V. 14.) Korm. rendelete
a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramról, valamint a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram 
működéséhez szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában,
a 11.  § tekintetében a  külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67.  § (1)  bekezdés 
c) pontjában, valamint
a 12. és 13.  § tekintetében a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110.  § (1)  bekezdés 8.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram

1. §  A Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram (a továbbiakban: Ösztöndíjprogram) célja a  magyar gyökerekkel 
rendelkező külföldi hallgatók magyar felsőoktatási intézményekben folytatandó tanulmányainak kiemelt 
támogatása.
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2. § (1) Az  Ösztöndíjprogram működtetéséért a  külpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) felel. 
A  nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes, valamint az  oktatásért felelős miniszter közreműködik 
az  ösztöndíjprogramra vonatkozó stratégia kialakításában és végrehajtásában az  oktatáspolitikai és 
a nemzetpolitikai szempontok érvényesítése révén.

 (2) Az ösztöndíjprogram lebonyolítását a Tempus Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) látja el.
 (3) A miniszter a kiválasztási eljárásban közreműködő testületet hozhat létre.
 (4) Az ösztöndíjak és az Ösztöndíjprogram működtetésének pénzügyi fedezetét a külpolitikáért felelős miniszter által 

vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) költségvetési fejezetében kell tervezni. A  minisztérium 
a  költségvetési fejezet terhére az  Ösztöndíjprogramban részt vevő felsőoktatási intézmények (a továbbiakban: 
intézmények) rendelkezésére bocsátja az  ösztöndíjak (megélhetési támogatás), a  lakhatási támogatás, az  oktatás 
önköltsége, valamint az  (5)  bekezdés d)  pontja szerinti költségek, a  szervezési átalány és a  magyar nyelvi képzési 
átalány összegét, illetve biztosítja az  ösztöndíjprogram működtetésének költségeit a  Közalapítvány számára, 
továbbá biztosítja a minisztérium által közvetlenül ellátandó feladatok végrehajtását.

 (5) Az ösztöndíjast az ösztöndíjszerződés időtartamára a következő juttatások illetik meg:
a) mentesség az oktatás önköltségének megtérítése alól,
b) a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 81.  § (1)  bekezdése szerinti 

díjmentes szolgáltatások és (2) bekezdése szerinti előírás,
c) a  társadalombiztosítás ellátásaira és a  magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e  szolgáltatások fedezetéről 

szóló 1997. évi LXXX. törvény 16.  § (1)  bekezdés i)  pontjában meghatározott egészségügyi szolgáltatás, 
valamint

d) kiegészítő vagy idegen nyelvű egészségügyi szolgáltatás igénybevétele esetén a felmerült, igazolt költségek 
megtérítése vagy kiegészítő, idegen nyelvű ellátásra szóló egészségügyi biztosítás.

 (6) Az ösztöndíjas külön kérelemre a további juttatásokban is részesíthető az Ösztöndíjprogram működési szabályzata 
alapján:
a) ösztöndíj (megélhetési támogatás),
b) kollégiumi elhelyezés vagy lakhatási támogatás.

 (7) Az  ösztöndíj (megélhetési támogatás) mértékét – az  államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – és 
feltételeit a miniszter határozza meg.

3. §  E rendelet alkalmazása során
a) diaszpóra: a  világ minden országára kiterjed, kivéve az  Európai Unió tagállamai, a  Szerb Köztársaság és 

Ukrajna Kárpátalja megye (Zákárpátszká Oblaszty),
b) külföldi állampolgár: a  világ bármely országának állampolgára, kivéve Osztrák Köztársaság, Belga Királyság, 

Bolgár Köztársaság, Ciprusi Köztársaság, Cseh Köztársaság, Dán Királyság, Észt Köztársaság, Finn Köztársaság, 
Francia Köztársaság, Görög Köztársaság, Holland Királyság, Horvát Köztársaság, Írország, Lett Köztársaság, 
Lengyel Köztársaság, Litván Köztársaság, Luxemburgi Nagyhercegség, Máltai Köztársaság, Német Szövetségi 
Köztársaság, Olasz Köztársaság, Portugál Köztársaság, Románia, Spanyol Királyság, Svéd Királyság, Szerb 
Köztársaság, Szlovák Köztársaság, Szlovén Köztársaság.

4. § (1) A miniszter
a) jóváhagyja az Ösztöndíjprogram működési szabályzatát,
b) jóváhagyja az Ösztöndíjprogram végrehajtásával kapcsolatos éves beszámolót,
c) ellátja az Ösztöndíjprogram szakmai irányításával és pénzügyi tervezésével kapcsolatos feladatokat,
d) az  Ösztöndíjprogram vonatkozásában ellátja – a  KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Korlátolt Felelősségű 

Társaság útján – a magyar nyelvi képzések nyújtásával összefüggő egyes feladatokat.
 (2) A Közalapítvány kuratóriuma

a) dönt az ösztöndíj odaítéléséhez szükséges hallgatói pályázat eredményéről,
b) jóváhagyja a program végrehajtási útmutatóját, a hallgatói pályázati felhívást,
c) elfogadja az Ösztöndíjprogram működési szabályzatát.

 (3) Az  ösztöndíjat a  miniszter megbízásából a  Közalapítvány adományozza azzal a  feltétellel, hogy az  ösztöndíjasnak 
hallgatói jogviszonyt kell létesítenie.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 109. szám 2669

5. §  Az Ösztöndíjprogrammal kapcsolatos koordinációs, kapcsolattartási, információs feladatokat a  Közalapítvány 
látja el, amely során
a) a  miniszterrel előzetesen egyeztetett iránymutatások alapján kidolgozza a  hallgatói pályázati felhívást, 

az Ösztöndíjprogram működési szabályzatát, valamint a program végrehajtási útmutatóját,
b) a  honlapján közzéteszi a  hallgatói pályázati felhívást, az  Ösztöndíjprogram működési szabályzatát és 

végrehajtási útmutatóját,
c) lefolytatja a hallgatói pályázati eljárásokat,
d) gondoskodik az  Ösztöndíjprogram részét képező egyéb programok megszervezéséről és lebonyolításáról, 

ideértve az alumni hálózat működtetését, a végzett hallgatók pályakövetését,
e) kapcsolatot tart az Ösztöndíjprogramban részt vevő intézményekkel.

6. §  Az Ösztöndíjprogram működési szabályzata tartalmazza:
a) az ösztöndíjasok képzésének, előmenetelének monitorozására vonatkozó előírásokat,
b) az ösztöndíjasok havi ösztöndíj (megélhetési támogatás) mértékének és megítélésének rendszerét,
c) az ösztöndíjas szerződés megkötéséhez felhasználható szerződésminta kötelező elemeit,
d) a hallgatói pályáztatás, valamint kiválasztás alapelveit, beleértve a pályázók körét,
e) az ösztöndíjas számára nyújtandó hallgatói szolgáltatások körét,
f ) az ösztöndíjasok jogait és kötelezettségeit,
g) az intézmények jogait és kötelezettségeit,
h) a miniszteri jelölés rendjét,
i) az ösztöndíjas jogviszony megszűnésének és megszüntetésének eseteit,
j) a kiválasztási eljárásban közreműködő testület működési rendjét,
k) a pályázók személyes adatainak kezelésére vonatkozó hozzájáruláshoz szükséges mintanyilatkozat szövegét.

7. § (1) A  Közalapítvány a  Stipendium Hungaricum programban részt vevő intézményekkel kötött keretmegállapodások 
alapján hallgatói pályázatot hirdet meg önköltséges helyre.

 (2) A hallgatói pályázati felhívás tartalmazza
a) a hallgatói pályázati feltételeket,
b) a pályázat benyújtásának határidejét,
c) az értékelés szempontrendszerét,
d) a hallgatóknak biztosított ösztöndíj és juttatások aktuális mértékét és
e) a tanulmányi előmenetellel összefüggő követelményeket.

 (3) Érvényes hallgatói pályázatot az a pályázó nyújthat be:
a) aki magyar gyökerekkel rendelkezik, a diaszpóra területén él és külföldi állampolgár,
b) akit az adott országba akkreditált magyar külképviselet vagy az adott országban működő diaszpóra szervezet 

arra ajánl, vagy aki a miniszter – az Ösztöndíjprogram működési szabályzatában meghatározott eljárás szerint 
a Közalapítvány kuratóriuma részére megadott – egyedi hozzájárulása esetén az Ösztöndíjprogramban részt 
vevő intézmény támogatott képzésére felvételt nyer,

c) aki vállalja, hogy az  ösztöndíj elnyerését követően ösztöndíjszerződést köt, valamint az  ösztöndíjas 
szerződésének teljes időtartama alatt magyarul tanul, és középfokú magyar mint idegen nyelv nyelvvizsgát 
tesz a tanulmányai végén,

d) aki vállalja, hogy diplomaszerzése után a  pályázati felhívásban meghatározott időtartamra közösségi 
munkával segíti a helyi magyar diaszpórát valamely országban,

e) aki korábban ugyanazon a képzési szinten nem vett részt az Ösztöndíjprogramban.
 (4) A pályázat benyújtásakor a pályázónak csatolnia kell egy nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy hozzájárul személyes 

adatainak a  pályázati eljárás során és az  Ösztöndíjprogramban való részvételének és a  pályakövetés időtartama 
alatt, azzal összefüggésben történő kezeléséhez. A  mintanyilatkozat szövegét az  Ösztöndíjprogram működési 
szabályzata tartalmazza.

 (5) Az ösztöndíjasnak teljesítenie kell a fogadó felsőoktatási intézmény által meghatározott felvételi követelményeket.
 (6) Az ösztöndíjassal a  fogadó intézmény ösztöndíjas szerződést köt, amely meghatározza az ösztöndíjjal kapcsolatos 

jogokat és kötelezettségeket.
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8. § (1) Az  ösztöndíj és a  lakhatási támogatás a  hallgatói jogviszonyban álló ösztöndíjas részére tanulmányai során 
folyósítható, ha az adott tanulmányi időszakban aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik.

 (2) Annak az ösztöndíjasnak, aki az Ösztöndíjprogram keretében oklevelet szerez a tavaszi félév végén, és az adott évi 
új pályázati eljárásban magasabb képzési szinten ösztöndíjat nyer, az oklevélszerzés félévében hatályos ösztöndíjas 
szerződése az adott év augusztus 31-ig meghosszabbodik, és megilletik az ösztöndíjas juttatások.

 (3) Az  ösztöndíjast a  fogadó felsőoktatási intézmény hallgatói követelményrendszerében, valamint 
az  Ösztöndíjprogram működési szabályzatában, a  végrehajtási útmutatóban, az  ösztöndíjas szerződésben, 
a  vonatkozó jogszabályokban és a  felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában rögzített jogok és 
kötelezettségek illetik meg, illetve terhelik.

 (4) Az Ösztöndíjprogramban kizárólag azon intézmények és képzések vehetnek részt, amelyek
a) érvényes keretmegállapodással rendelkeznek a Közalapítvánnyal a Stipendium Hungaricum programban, és
b) vállalják az ösztöndíjas magyar nyelvi képzését az ösztöndíjas felsőoktatási tanulmányai alatt.

 (5) Az  intézmények a  Stipendium Hungaricum programban kötött keretmegállapodásban, valamint 
az  Ösztöndíjprogram működési szabályzatában és végrehajtási útmutatójában meghatározott feltételek szerint 
vehetnek részt a programban.

 (6) A (4) bekezdés b) pontja szerinti képzés nyújtásáért az intézmény jogosult a képzési költségén felül a magyar nyelvi 
képzési átalánytámogatásra.

9. § (1) Az ösztöndíjas szerződésnek tartalmaznia kell:
a) az adott szakra vonatkozó képzési és kimeneti követelményben meghatározott képzési időt, illetve az Nftv. 

80. § (2) bekezdés d) pontja szerinti előkészítő tanulmányok időtartamát;
b) az  ösztöndíjnak az  Ösztöndíjprogram működési szabályzatában meghatározott havi összegét és annak 

kifizetése időpontját, módját;
c) a más felsőoktatási intézménybe történő átvétel rendjét;
d) az adatkezeléshez való hozzájárulást;
e) azt a  feltételt, hogy az  ösztöndíjas szerződés abban az  időpontban lép hatályba, amikor az  ösztöndíjas 

hallgatói jogviszonyt létesít;
f ) az  ösztöndíjas jogviszony, valamint a  felsőoktatási tanulmányok szüneteltetésének és megszűnésének 

rendjét;
g) a magyar nyelv tanulásának kötelezettségét;
h) a helyi diaszpórát segítő közösségi munka időtartamát.

 (2) Az  ösztöndíjas szerződés – a  8.  § (2) és 9. § (3)  bekezdésében, valamint az  Nftv. 59.  § (1)  bekezdés a)  pontjában 
foglalt kivétellel – megszűnik, ha az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya megszűnik.

 (3) Doktori képzésben abszolutóriumot szerzett, de doktori fokozatot még nem szerzett ösztöndíjasnak az ösztöndíjas 
szerződése és jogviszonya szünetel, a  doktori fokozat megszerzése hiányában 1 év után megszűnik. Ha az  erre 
vonatkozó külön pályázati eljárásban ösztöndíjat nyer, az  abszolutórium megszerzését követően legfeljebb 
12 hónapra szóló ösztöndíjban részesíthető.

10. § (1) Az  ösztöndíjas az  ösztöndíjas szerződésben foglaltak szerint köteles a  felvételi vagy átvételi határozatban 
érintett felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyt létesíteni és azt az  ösztöndíjszerződés alatt megfelelő 
időtartamban fenntartani.

 (2) Ha az  ösztöndíjas hallgatói jogviszonya megszűnik, részére a  továbbiakban – a  8.  § (2) és 9. § (3)  bekezdésében 
foglalt kivétellel – az  ösztöndíj nem folyósítható. Ha az  ösztöndíjas a  hallgatói jogviszonyát szünetelteti, 
a szüneteltetés ideje alatt részére az ösztöndíj nem folyósítható.

 (3) A  felsőoktatási intézmény az  Nftv. 3.  melléklet I/B. fejezet 1.  pont h)  alpontja szerinti, az  ösztöndíjjal kapcsolatos 
adatszolgáltatási kötelezettségének a felsőoktatási információs rendszer útján tesz eleget.
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2. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá 
tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső 
szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosítása

11. § (1) A  külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben 
eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a  nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról 
szóló 33/2008.  (II. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet] 5/C.  §-a a  következő  
(4a)–(4c) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az eljáró hatóság az (1) bekezdéstől eltérően a továbbtanulási célú elismerésre irányuló kérelemről a kérelmező 
származási országának oktatásért felelős minisztériuma által kiállított igazolás hiteles fordítása alapján hozza meg 
a döntését, ha a kérelmező
a) államközi vagy állami ösztöndíjprogram keretében érkezett Magyarországra, és
b) igazolja, hogy a továbbtanulási céllal elismerni kért bizonyítvány vagy oklevél még nem áll rendelkezésére.
(4b) A (4a) bekezdés szerinti esetben a kérelmező köteles az  (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti okiratokat az eljáró 
hatóság részére a beiratkozást követő hat hónapon belül benyújtani.
(4c) Az olyan hallgató részére, akinek a kérelméről a (4a) bekezdés alapján hoztak döntést, akkor állítható ki oklevél, 
ha a (4b) bekezdés szerinti kötelezettségének eleget tett.”

 (2) A 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2c) E  rendeletnek a  Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramról, valamint a  Diaszpóra Felsőoktatási 
Ösztöndíjprogram működéséhez szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 203/2020. (V. 14.) 
Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) megállapított 5/C.  § (4a)–(4c)  bekezdése rendelkezéseit a  Módr4. 
hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

3. A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

12. § (1) A  felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 423/2012. (XII. 29.) 
Korm. rendelet] 23. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  (3)  bekezdés alkalmazásában emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgának minősül a  2001. évi 
XCIX.  törvénnyel kihirdetett, a  felsőoktatási képesítéseknek az  európai régióban történő elismeréséről szóló, 
1997. április 11-én, Lisszabonban aláírt Egyezményt magára nézve kötelezőnek elismerő állam joga szerint 
kiállított, külföldi oktatási intézmény elvégzését tanúsító és az adott országban felsőoktatási intézménybe történő 
jelentkezésre jogosító bizonyítványban szereplő, az  adott állam hivatalos nyelvéből vagy a  hivatalos nyelvéből és 
irodalmából letett érettségi vizsga.”

 (2) A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a következő 56. §-sal egészül ki:
„56.  § E  rendeletnek a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramról, valamint a  Diaszpóra Felsőoktatási 
Ösztöndíjprogram működéséhez szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 203/2020. (V. 14.) 
Korm. rendelettel megállapított 23. § (5) bekezdését és 41. § (1) bekezdését első alkalommal a 2020. évi általános 
felsőoktatási felvételi eljárásban kell alkalmazni.”

13. §  A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 41.  § (1)  bekezdésében a „nemzetközi közös képzésekre” szövegrész helyébe 
a „nemzetközi közös képzésekre, a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramban részt vevőkre” szöveg lép.

4. A Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

14. §  A Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet 2. § (3)  bekezdése a  következő  
(3a)–(3d) bekezdésekkel egészül ki:
„(3a) Azon intézmények esetében, amelyek felett a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
4.  § (1)  bekezdés b)–d)  pontjában meghatározottak gyakorolják a  fenntartói jogokat, és a  minisztérium 
az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerint 
támogatói okirattal vagy támogatási szerződéssel bocsátja az  intézmények rendelkezésére a  (3)  bekezdés szerinti 
összegeket, az  intézményeket az  Áht. 53.  §-a szerint beszámolási kötelezettség terheli a  költségvetési támogatás 
rendeltetésszerű felhasználásáról.
(3b) A  (3a)  bekezdés szerinti intézmények (a továbbiakban: nem állami intézmények) e  rendeletben szabályozott 
eljárás szerint részesülnek költségvetési támogatásban.
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(3c) A nem állami intézmények a részükre az e rendelet alapján megállapított és rendelkezésre bocsátott támogatás 
rendeltetésszerű felhasználásáról – az  ösztöndíjprogram megvalósításához kapcsolódó költségeket igazoló 
számviteli bizonylatok benyújtása nélkül – a  költségvetési évre vonatkozó jogosult hallgatói létszám alapján 
számolnak be a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben meghatározott tartalommal és határidőben.
(3d) Az  e  rendelet alapján nyújtott költségvetési támogatásra az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 93. § (1a) bekezdését és (3) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, 
hogy az ösztöndíjprogram megvalósításához kapcsolódó költségekről készített összesítő kötelező tartalmi elemeit 
a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben kell meghatározni.”

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

15. §  A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 2.  melléklete az  1.  melléklet 
szerint módosul.

6. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A  Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram pályázat meghirdetésére első alkalommal 2020. év végéig kerül sor 

a 2021/2022. tanévre történő felvételi jelentkezés érdekében.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 203/2020. (V. 14.) Korm. rendelethez

A  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 2.  melléklete a  következő 
43a. ponttal egészül ki:
„43a. a  Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramról, valamint a  Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram 
működéséhez szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 203/2020. (V. 14.) Korm. rendelet”

A Kormány 204/2020. (V. 14.) Korm. rendelete
az Arany János Programok megvalósítását szolgáló támogatás és ösztöndíjtámogatás rendjéről és 
feltételeiről

A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4a) és (4b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az Arany János Tehetséggondozó Program támogatása

1. § (1) Az  Arany János Tehetséggondozó Program programtámogatását (a  továbbiakban: AJTP programtámogatás) 
az  Arany János Tehetséggondozó Programban a  nevelési-oktatási intézmények működéséről és a  köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló miniszteri rendeletben (a  továbbiakban: AJP rendelet) meghatározott részt 
vevő intézmény fenntartója igényelheti az AJP rendeletben meghatározott, valamint az oktatásért felelős miniszter 
által kiadott és közzétett, az  Arany János Tehetséggondozó Program kerettantervében és a  kollégiumi nevelés 
országos alapprogramjában foglaltak szerint az Arany János Tehetséggondozó Programot megvalósító köznevelési 
intézmények számára meghatározott követelmények szerinti nevelés, oktatás megszervezéséhez.
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 (2) AJTP programtámogatásként az (1) bekezdés szerinti követelményeknek megfelelő feladatellátásra
a) a fenntartó az általa fenntartott középiskolában az Arany János Tehetséggondozó Program előkészítő 9/AJTP 

évfolyamán (a továbbiakban: 9/AJTP) és a 9–12. évfolyamon az Arany János Tehetséggondozó Programban 
részt vevő tanulók után 315 000 Ft/fő/év,

b) a  fenntartó az  általa fenntartott középiskolai kollégiumban vagy többcélú szakképző intézmény kollégiumi 
intézményegységében a 9/AJTP és a 9–12. évfolyamon az Arany János Tehetséggondozó Programban részt 
vevő tanulók után 420 000 Ft/fő/év

programtámogatásra jogosult.
 (3) Az  AJTP programtámogatás az  oktatásért felelős miniszter által kiadott és közzétett az  Arany János 

Tehetséggondozó Program kerettantervében és a kollégiumi nevelés országos alapprogramjában foglaltak szerint 
az  Arany János Tehetséggondozó Programot megvalósító köznevelési intézmények számára meghatározott,  
a 9/AJTP és a 9–12. évfolyam vonatkozásában rögzített többlettevékenységek költségeire használható fel az (1) és 
(2) bekezdésben, valamint az 1. mellékletben foglalt feltételek szerint.

2. Az Arany János Kollégiumi Program támogatása

2. § (1) Az Arany János Kollégiumi Program programtámogatását (a továbbiakban: AJKP programtámogatás) az Arany János 
Kollégiumi Programban részt vevő középiskolai kollégium fenntartója és a tanulók középiskolai jogviszonya alapján 
a  velük az  Arany János Kollégiumi Program megvalósítására együttműködési megállapodást kötő középiskola 
fenntartója igényelheti az  AJP rendeletben, valamint az  oktatásért felelős miniszter által kiadott és közzétett, 
az Arany János Kollégiumi Program kerettantervében és a kollégiumi nevelés országos alapprogramjában foglaltak 
szerint az  Arany János Kollégiumi Programot megvalósító köznevelési intézmények számára meghatározott 
követelmények szerinti nevelés, oktatás megszervezéséhez.

 (2) AJKP programtámogatásként az (1) bekezdés szerinti követelményeknek megfelelő feladatellátásra
a) a  fenntartó az  általa fenntartott középiskolában az  Arany János Kollégiumi Program előkészítő 9/AJKP 

évfolyamán (a továbbiakban: 9/AJKP) részt vevő tanulók után 315 000 Ft/fő/év,
b) a  fenntartó az  általa fenntartott középiskolai kollégiumban vagy többcélú szakképző intézmény kollégiumi 

intézményegységében a  9/AJKP és a  9–12. gimnáziumi, szakgimnáziumi évfolyamon tanulók után  
630 000 Ft/fő/év

programtámogatásra jogosult.
 (3) Az  AJKP programtámogatás az  oktatásért felelős miniszter által kiadott és közzétett az  Arany János Kollégiumi 

Program kerettantervében és a  kollégiumi nevelés országos alapprogramjában foglaltak szerint az  Arany János 
Kollégiumi Programot megvalósító köznevelési intézmények számára meghatározott, a 9/AJKP és a 9–12. évfolyam 
vonatkozásában rögzített többlettevékenységek költségeire használható fel az  (1) és (2)  bekezdésben, valamint 
az 1. mellékletben foglalt feltételek szerint.

3. Az Arany János Tehetséggondozó Programban nyújtott ösztöndíj

3. § (1) Az  Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő gimnáziumi, szakgimnáziumi tanuló ösztöndíjban 
(a  továbbiakban: AJTP ösztöndíj) részesül az  1.  § (2)  bekezdésében foglalt programtámogatás által biztosított 
támogatáson felül, melynek mértéke a 9/AJTP évfolyamon egységesen havonta 15 000 forint.

 (2) Az  AJTP ösztöndíj havi mértéke a  9/AJTP évfolyamot követően a  további félévekben, ha a  félévi értesítőben 
vagy a  tanév végén megszerzett bizonyítványban szereplő tantárgyak – a  magatartás és szorgalom értékelését, 
minősítését nem beleszámítva – osztályzatainak számtani átlagaként meghatározott tanulmányi átlageredmény 
a kerekítés matematikai szabályai szerint
a) 4,0 és 4,3 között van, 20 000 forint,
b) 4,31 és 4,7 között van, 30 000 forint,
c) 4,71 és 5,0 között van, 40 000 forint.

 (3) Nem részesülhet AJTP ösztöndíjban a tanuló
a) a  tanév adott félévében, ha az  azt megelőző félévben 4,0 alatti tanulmányi átlageredményt ért el, vagy 

valamely tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott, vagy
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b) az adott tanévben
ba) évfolyamismétlésre kötelezés esetén,
bb) attól a  hónaptól kezdődően, amelyet megelőző hónapban a  tanév során keletkezett igazolatlan 

óráinak száma meghaladja a  hat órát, vagy az  Nkt. 58.  § (4)  bekezdés c), e) és f )  pontjában 
meghatározott fegyelmi büntetés esetén az  arról szóló határozat véglegessé válásának napját 
követő hónaptól azon következő félévig, amelytől az  ösztöndíjra való jogosultság feltételei újra 
teljesülnek.

 (4) Az  Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő, technikumban tanulmányokat folytató tanuló 
nem jogosult az  e  § szerinti ösztöndíjra, ha egyidejűleg a  szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvényben és 
a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 355. §-a szerinti ösztöndíjra való 
jogosultsága is fennáll.

4. Az Arany János Kollégiumi Programban nyújtott ösztöndíj

4. § (1) Az  Arany János Kollégiumi Programban részt vevő gimnáziumi, szakgimnáziumi tanuló ösztöndíjban 
(a  továbbiakban: AJKP ösztöndíj) részesül a  2.  § (2)  bekezdésében foglalt programtámogatás által biztosított 
támogatáson felül, melynek mértéke a 9/AJKP évfolyamon egységesen havonta 15 000 forint.

 (2) Az ösztöndíj havi mértéke a 9/AJKP évfolyamot követően a további félévekben, ha a félévi értesítőben vagy a tanév 
végén megszerzett bizonyítványban szereplő tantárgyak – a  magatartás és szorgalom értékelését, minősítését 
nem beleszámítva – osztályzatainak számtani átlagaként meghatározott tanulmányi átlageredmény a  kerekítés 
matematikai szabályai szerint
a) 3,0 és 3,5 között van, 20 000 forint,
b) 3,51 és 4,0 között van, 30 000 forint,
c) 4,01 és 5,0 között van, 40 000 forint.

 (3) Nem részesülhet AJKP ösztöndíjban a tanuló
a) a  tanév adott félévében, ha az  azt megelőző félévben 3,0 alatti tanulmányi átlageredményt ért el, vagy 

valamely tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott, vagy
b) az adott tanévben

ba) évfolyamismétlésre kötelezés esetén, vagy attól a  hónaptól kezdődően, amelyet megelőző 
hónapban a tanév során keletkezett igazolatlan óráinak száma meghaladja a tíz órát,

bb) az  Nkt. 58.  § (4)  bekezdés c), e) és f )  pontjában meghatározott fegyelmi büntetés esetén az  arról 
szóló határozat véglegessé válásának napját követő hónaptól azon következő félévig, amelytől 
az ösztöndíjra való jogosultság feltételei újra teljesülnek.

 (4) Az  Arany János Kollégiumi Programban részt vevő, technikumban tanulmányokat folytató tanuló nem jogosult 
az e § szerinti ösztöndíjra, ha egyidejűleg a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvényben és a szakképzésről szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 355. §-a szerinti ösztöndíjra való jogosultsága is fennáll.

5. A programtámogatás és az ösztöndíjkeret folyósításának és felhasználásának közös szabályai

5. § (1) Az Arany János Tehetséggondozó Programot és az Arany János Kollégiumi Programot gimnáziumi, szakgimnáziumi 
érettségit adó középiskola és a  vele együttműködő kollégium valósítja meg, amelyek összehangolják nevelő 
és oktató munkájukat, továbbá a  2.  § (1)  bekezdésében foglalt együttműködési megállapodás részét képező 
feladattervüket és költségtervüket, amely a programtámogatás felhasználásának alapját képezi.

 (2) Az  AJTP programtámogatás, illetve az  AJKP programtámogatás terhére történő felhalmozási jellegű kiadások 
a programtámogatás tárgyévi teljes összegének 12%-át nem haladhatják meg, és a létrehozott vagyonnak legalább 
5 évig közvetlenül a megvalósítandó Arany János Tehetséggondozó Programhoz, illetve az Arany János Kollégiumi 
Programhoz kell kapcsolódnia.

 (3) Az  Arany János Tehetséggondozó Programban, illetve az  Arany János Kollégiumi Programban történő részvétel 
ideje alatt az intézmény a tanulókkal kollégiumi tagsági jogviszonyt létesít az 1. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt 
AJTP programtámogatás, a  2.  § (2)  bekezdés b)  pontjában foglalt AJKP programtámogatás terhére, azzal, hogy 
az Arany János Tehetséggondozó Program, illetve az Arany János Kollégiumi Program adott évfolyami létszámának 
10%-áig externátusi elhelyezés is létesíthető.

 (4) Az  intézményenkénti programtámogatás évfolyamonként egy osztálynyi, csoportnyi létszámnak az  Nkt. 
4. mellékletében meghatározott maximális csoportlétszáma szerinti finanszírozását biztosítja.
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6. § (1) Az  Arany János Tehetséggondozó Program és az  Arany János Kollégiumi Program ütemezett megvalósítása 
érdekében a középiskolák és középiskolai kollégiumok, valamint a középiskolai kollégiumok és a 2. § (1) bekezdése 
szerint együttműködési megállapodást kötő középiskolák fenntartói a  tárgyévet megelőző október 1-jei 
nyitó köznevelési statisztikai létszám és a  tárgyév szeptemberének becsült létszáma alapján tervezik az  éves 
költségvetésükben a programtámogatást.

 (2) Az  AJKP programtámogatásra jogosult középiskolai kollégiumoknak a  tárgyév szeptemberétől induló tanévére 
vonatkozóan a program megvalósításában együttműködő középiskolával kötendő szándéknyilatkozatot a  tárgyév 
augusztus 15-éig kell benyújtaniuk az oktatásért felelős miniszter részére elektronikus úton.

 (3) A  fenntartó az  érintett intézmények jóváhagyott költségterve alapján biztosítja a  programtámogatást, melyet 
a  fenntartó vagy a  fenntartójától elkülönült, önálló költségvetéssel rendelkező köznevelési intézmény köteles 
elkülönítetten kezelni az éves feladatterv és költségvetési terv szerint, és az 1. mellékletben szereplő tételtípusoknak 
megfelelően felhasználni.

 (4) A  fenntartó 100%-os mértékű előleget biztosít a  középiskolai kollégiumok számára a  velük kollégiumi 
tagsági jogviszonyban álló 9/AJTP és a  9/AJKP évfolyamos tanulók ösztöndíjának támogatására. A  fenntartó 
100%-os mértékű támogatást biztosít a  középiskolai kollégium számára a  további évfolyamokon a  tanulók 3.  § 
(2)  bekezdésében és 4.  § (2)  bekezdésében foglaltak szerinti ösztöndíjára a  kollégiumnak a  tanulók előző félévi 
tanulmányi eredményét tartalmazó kérelme alapján. A kérelmet az  iskoláknak a tanév rendjéről szóló rendeletben 
meghatározott, a  tanuló tanulmányi eredményéről szóló értesítésével egy időben küldi meg a  kollégium 
a fenntartónak.

 (5) Az  oktatásért felelős miniszter, az  érintett köznevelési intézmények tekintetében a  szakképzésért és 
a  felnőttképzésért felelős miniszter és az  agrárpolitikáért felelős miniszter bevonásával az  AJTP és az  AJKP 
programtámogatás szerinti, megelőző tanévet érintő előrehaladását a  tárgyév október 30-ig értékeli és szükség 
esetén az eredményességet javító intézkedéseket megteszi.

6. Az AJTP ösztöndíj és az AJKP ösztöndíj tanuló részére történő folyósításának közös szabályai

7. § (1) Az  AJTP ösztöndíj és az  AJKP ösztöndíj (a  továbbiakban együtt: ösztöndíj) az  adott tanév szeptember–június 
időtartama alatt legfeljebb tíz hónapra folyósítható.

 (2) Az  ösztöndíj mértékét félévente kell megállapítani a  tanév első félévében az  előző tanévet lezáró év végi 
bizonyítványban, a tanév második félévében a félévi értesítőben szereplő tantárgyak – a magatartás és szorgalom 
értékelését, minősítését nem beleszámítva – osztályzatainak számtani átlagaként meghatározott tanulmányi 
átlageredmény alapján.

 (3) Az  ösztöndíj folyósításával kapcsolatos feladatokat a  fenntartó vagy a  fenntartójától elkülönült, önálló 
költségvetéssel rendelkező kollégium végzi.

 (4) A  kollégium vagy a  kollégium bevonásával a  fenntartója a  tanuló részére az  ösztöndíjat fizetési számlára történő 
átutalással folyósítja. Ha a  tanuló nem rendelkezik saját fizetési számlával, az  ösztöndíjat a  tanuló törvényes 
képviselőjének vagy gyámjának a fizetési számlájára kell folyósítani.

 (5) Az ösztöndíjat minden hónap 28. napjáig kell folyósítani a tanuló részére úgy, hogy az adott félév első két hónapjára 
járó ösztöndíj a második hónapban egy összegben kerül átutalásra. A 12. évfolyam második félévére vonatkozóan 
esedékes ösztöndíjat egy összegben kell folyósítani a tanuló részére június 30-ig.

7. Az AJTP programtámogatás és az AJKP programtámogatás elszámolásának és ellenőrzésének közös 
szabályai

8. § (1) Az  AJTP programtámogatás és az  AJKP programtámogatás felhasználásáról a  középiskolai kollégium és 
a gimnázium, szakgimnázium a tárgyévi támogatásairól történő elszámolása keretében számol el 8/12-ed, 4/12-ed 
arányban. A támogatás 8/12-ed arányban illeti meg az intézményt a tárgyévet megelőző október 1-jei köznevelési 
statisztikai nyitó létszám szerint, a támogatás 4/12-ed arányban illeti meg az  intézményt a szeptember–december 
hónap utolsó napján tanulói és kollégiumi jogviszonnyal rendelkezők létszámának átlaga alapján.

 (2) Az elszámolásban kimutatott adatok valódiságát a fenntartónál és a hozzá tartozó és a támogatási igénnyel érintett 
intézményeknél – a tanulói ösztöndíjak keretének felhasználását nyomon követhető módon tartalmazó – analitikus 
nyilvántartással és szakmai dokumentációval kell alátámasztani.

 (3) Az AJTP programtámogatás és az AJKP programtámogatás az elszámolásnál nem vonható össze.
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 (4) Az  elszámolást a  fenntartó megvizsgálja, és 15 napon belül dönt annak elfogadásáról. A  fenntartó a  döntésről 
tájékoztatja az intézményt.

 (5) A  fenntartó – az  intézmény bevonásával – a  programmegvalósulásról szakmai és pénzügyi beszámolót készít, 
amelyeket a  tárgyévet követő augusztus 15-ig megküld az  oktatásért felelős miniszternek és a  forrást biztosító 
fejezetet irányító miniszternek.

 (6) A  szakmai megvalósulásról szóló beszámoló elfogadásáról a  forrást biztosító fejezetet irányító miniszter 
véleményének figyelembevételével az  oktatásért felelős miniszter, a  támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi 
beszámoló elfogadásáról a forrást biztosító fejezetet irányító miniszter dönt.

9. § (1) Ha a  fenntartó vonatkozásában a  tárgyév május 31-éig az általa fenntartott intézmény átszervezésével, fenntartói 
jogának átadásával, megszüntetésével összefüggő vagy az  AJP rendelet szerint a  programból való, felmenő 
rendszerben történő kikerülésről szóló döntés született, az  e  rendeletben foglaltakat a  (2)–(4)  bekezdésben 
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

 (2) A fenntartó az általa fenntartott intézmény jogutód nélküli megszüntetése esetében a megszűnés napjáig jogosult 
a  támogatásra. A  fenntartó a  támogatás felhasználásáról a  forrást biztosító fejezetet irányító miniszter felé számol 
el és intézkedik a  támogatás az  érintett intézmény jogutód nélküli megszűnése napjáig fel nem használt része 
visszafizetéséről a forrást biztosító fejezet számára legkésőbb az érintett intézmény megszűnését követő 30. napig.

 (3) Az  intézmény jogutódlással történő átadása, átszervezése vagy fenntartói jogának átadása esetén a  jogelőd 
fenntartó a  költségvetési támogatás felhasználására a  fenntartói jog átadásának napjáig jogosult. A  jogelőd 
fenntartó a  támogatás felhasználásáról a  forrást biztosító fejezetet irányító miniszter felé számol el, és intézkedik 
a  támogatás napjáig fel nem használt része visszafizetéséről a  forrást biztosító fejezet számára legkésőbb 
a fenntartói jog átadását követő 30. napig.

 (4) A  fenntartó az általa fenntartott intézmény programból történő felmenő rendszerű kikerülése esetében új belépő 
évfolyamok vonatkozásában nem nyújthat be támogatási kérelmet.

10. § (1) Az  AJTP programtámogatás, az  AJKP programtámogatás jogszerű felhasználását a  fenntartó és a  forrást biztosító 
fejezetet irányító miniszter ellenőrzi.

 (2) Az  AJTP programtámogatásban, az  AJKP programtámogatásban részesült fenntartótól a  támogatás folyósítását 
követő öt évig a  költségvetési támogatás céljának szakmai megvalósulására vonatkozóan az  oktatásért felelős 
miniszter tájékoztatást kérhet, és azt – előzetes egyeztetés alapján – a helyszínen is ellenőrizheti.

8. Az ösztöndíj elszámolásának és ellenőrzésének közös szabályai

11. § (1) Ösztöndíj címén a  kollégium vagy a  fenntartója rendelkezésére bocsátott összeg felhasználásáról a  7.  §  
(2)–(5) bekezdésében, valamint a 8. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak szerint kell elszámolni az oktatásért felelős 
miniszter által az általa vezetett minisztérium honlapján közzétett adatlapon.

 (2) A köznevelési intézmény fenntartója a fel nem használt ösztöndíjat az elszámolás benyújtásával egyidejűleg köteles 
a forrást biztosító fejezetre visszafizetni.

 (3) Ösztöndíj címén a kollégium vagy a  fenntartója rendelkezésére bocsátott összeg felhasználásának és az ösztöndíj 
folyósításának ellenőrzését a forrást biztosító fejezetet irányító minisztérium végzi.

 (4) Ha a  tanuló jogviszonya félév közben megszűnik, az  ösztöndíjat a  kollégium egyoldalúan megszünteti, és erről 
fenntartóját és a  tanulót 8 munkanapon belül értesíti. Az  ösztöndíjat annak a  hónapnak az  utolsó napjával kell 
megszüntetni, amely hónapban a tanulói jogviszony megszűnik.

9. Az egyházi jogi személy és a nemzetiségi önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmény, 
valamint a magán köznevelési intézmény programtámogatásának és ösztöndíjkeretének folyósítása

12. § (1) Az egyházi jogi személy és a nemzetiségi önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmény, valamint a magán 
köznevelési intézmény a programtámogatást pályázati úton igényelheti. A pályázatot az oktatásért felelős miniszter 
a tárgyév március 31. napjáig hirdeti meg.

 (2) A  programtámogatást az  oktatásért felelős miniszter által az  általa vezetett minisztérium honlapján közzétett 
adatlapokon kell igényelni.
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 (3) Ha a  fenntartó a  támogatási igény benyújtására meghatározott határidőt önhibáján kívül elmulasztotta, 
az oktatásért felelős miniszter részére igazolási kérelmet nyújthat be az elmulasztott határidőtől számított öt napon 
belül. Az igazolási kérelem benyújtására nyitva álló határidő jogvesztő.

 (4) Az igazolási kérelemmel együtt a támogatási igény benyújtását is pótolni kell.
 (5) Az igazolási kérelemről az oktatásért felelős miniszter a benyújtástól számított tizenöt napon belül dönt.
 (6) A  támogatási igényt az  oktatásért felelős miniszter megvizsgálja, és szükség esetén ötnapos határidővel 

hiánypótlásra hívja fel az intézményt.
 (7) Az  oktatásért felelős miniszter a  felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő támogatási igény alapján 

az AJTP programtámogatás és az AJKP programtámogatás mértékéről a rendelkezésre álló forrásra tekintettel az 1. § 
(2) bekezdésében és a 2. § (2) bekezdésében meghatározott keretek között dönt.

 (8) Az oktatásért felelős miniszter döntését írásban, papíralapon közli a pályázóval a tárgyév május 31-éig.
 (9) Az  AJTP programtámogatást és az  AJKP programtámogatást elnyert intézmények vonatkozásában az  oktatásért 

felelős miniszter támogatási szerződést köt a programban való részvétel feltételeiről.
 (10) Az egyházi jogi személy és a nemzetiségi önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmény valamint a magán 

köznevelési intézmény fenntartója a 8. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségnek az oktatásért felelős miniszter által 
vezetett minisztérium által közzétett elszámoló lapon tesz eleget.

10. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.
 (2) A 3. §, a 4. §, a 6. § (4) bekezdése, a 7. § és a 11. §, valamint a 14. § (2)–(5) bekezdése 2022. szeptember 1-jén lép 

hatályba.
 (3) A 14. § (1) bekezdése és a 15. § 2025. szeptember 1-jén lép hatályba.

14. § (1) Az  1.  § (2)  bekezdés a)  pontjában és a  2.  § (2)  bekezdés a)  pontjában a  „középiskolában” szövegrész helyébe 
a „gimnáziumban, szakgimnáziumban” szöveg lép.

 (2) A  6.  § (1)  bekezdésben a  „programtámogatást” szövegrész helyébe a  „programtámogatást és a  tanulói 
ösztöndíjkeretet” szöveg lép.

 (3) A  6.  § (2)  bekezdésében a „programtámogatásra” szövegrész helyébe a „programtámogatásra és ösztöndíjkeretre” 
szöveg lép.

 (4) A  10.  § (1)  bekezdésében „a programtámogatás” szövegrész helyébe az „a programtámogatások és 
a  tanulói ösztöndíjkeret” szöveg, (2)  bekezdésében az „a programtámogatásban” szövegrész helyébe  
az „a programtámogatásokban és a tanulói ösztöndíjkeretben” szöveg lép.

 (5) A  12.  § (1) és (2)  bekezdésében az „a programtámogatást” szövegrész helyébe az „a programtámogatást és 
az ösztöndíjat” szöveg lép.

15. §  Hatályát veszti a 3. § (4) bekezdése és a 4. § (4) bekezdése.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 204/2020. (V. 14.) Korm. rendelethez

Az Arany János Tehetséggondozó Programban, Arany János Kollégiumi Programban elszámolható 
tételtípusok

A B

1.

Elszámolható tételtípusok a Kollégiumi nevelés országos 
alapprogramja alapján
A költségtípusoknál feltüntetett tételek esetében a felsorolás nem 
kizárólagos, egyéb, de a jogszabályi tevékenységeknek megfelelő 
és a költségtípusba, valamint a feladattervezőhöz illeszkedő 
tételek is elszámolhatók.

Az elszámolhatóságot 
megalapozó tevékenység
Ld. A kollégiumi nevelés országos 
alapprogramjának 
4. melléklet – Arany J. 
Tehetséggondozó Program 
5. melléklet – Arany J. Kollégiumi 
Program

2.

A programokba a 8. évfolyam elvégzését követően belépő  
7., 8. évfolyamos tanulók toborzásával, felkutatásával  
– iskola- és családlátogatások, szociális és gyermekjóléti 
intézmények bevonásával – és a középiskolai életre felkészítő, 
pályaorientációs, ezen belül szakmát bemutató tevékenységekkel 
összefüggő személyi és dologi kiadások, a toborzást végzők 
munkaterhelésének személyi kiadásai, utazás – tömegközlekedés, 
üzemanyag – költségei, a toborzás adminisztratív költségei 
 
A programok tájékoztató anyagai előállításának költségei, 
tömegkommunikációs eszközök igénybe vételi díja
  
A szülők és tanulók számára szervezett kollégiumi és középiskolai 
nyílt napok, táborok, egyéb programok megszervezésével 
összefüggő személyi és dologi kiadások, utazási költség, étkezés, 
ellátás, tanulói foglalkozások és szakmapróbák anyagköltsége, 
tanulói mérés költsége
  
A 9. évfolyamosok számára szervezett éves gólyatáborok személyi 
és dologi költségei: utazás, ellátás: étkezés, szállás, foglalkozások 
eszközköltsége, kulturális programok költsége – belépőjegyek,  
adminisztratív, telefonköltség, gyógyszer, gépkocsivezető szállás- 
és étkezési költsége
  
Iskolakezdéshez és a kollégiumi élethez szükséges szociális jellegű 
ellátás költségei: tanszerek, tankönyvek, iskolai és egészségügyi, 
higiénés felszerelések

A kollégiumi nevelés országos 
alapprogramjának 4. melléklet 
3.7. pontja és 5. melléklet 3.1.,  
3.2. pontjai 

3.

Tanulói mérésekkel – pedagógiai és pszichológiai bemeneti,  
kimeneti – összefüggő kiadások: mérőeszköz beszerzése, 
fejlesztése, adaptálása, alkalmazása, a mérés kiértékelése, 
továbbképzés, mérési szakember bevonása, egyéni fejlesztési 
tervvel, egyéni szükségletek felmérésével, kielégítésével, 
karriertervvel összefüggő személyi és dologi költségelemek

A kollégiumi nevelés országos 
alapprogramjának 4. melléklet 
2.3. pontja és 5. melléklet 3.3.,  
3.7. pontjai 
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4.

Speciális pedagógiai elemekkel, foglalkozási egységekkel, 
projektekkel összefüggő tevékenységek személyi és 
dologi költségei, pszichológus, fejlesztő, mérő pedagógus, 
drámapedagógus, mentálhigiénés szakember, illetve egyéb külső 
szakember, előadó, oktatási segédanyag beszerzése, kidolgozása, 
taneszköz és fejlesztő eszközök beszerzése, kis értékű tárgyi 
eszköz – pendrive, flipchart tábla, írószer, pályaorientációs 
foglalkozásokhoz szerszám és eszköz – pályaorientációs 
tevékenységek, családlátogatás költségei
  
Egyéni fejlesztési tervek megvalósításával – differenciált 
fejlesztéssel, kompetenciafejlesztéssel, tehetséggondozással 
kapcsolatos tevékenységek, tanfolyamok és vizsgafelkészítés, 
tanulmányi versenyekre felkészítés, családlátogatás, fejlesztő 
pedagógus – összefüggő személyi és dologi kiadások  
  
Tanulmányi, művészeti, kulturális és sportversenyeken történő 
részvétel, illetve azok megvalósításának személyi és dologi 
kiadásai: részvételi díj, utazás, szállás, étkezés költségei, kulturális 
kiadások, a szervezés adminisztratív költségei
  
Közösségfejlesztést szolgáló tanórán kívüli foglalkozások, 
szabadidős, művészeti, kulturális és sportfoglalkozások,  
az Arany János programok hagyományőrző rendezvényeinek, 
színház-, hangverseny-, mozi-, könyvtár-, múzeumlátogatás, 
uszodabérlet, közösségfejlesztő csoportos foglalkozás, 
klubfoglalkozás, zenetanulás személyi és dologi kiadásai

A kollégiumi nevelés országos 
alapprogramjának 4. melléklet 
3.1., 3.2., 3.3., 3.4. pontjai és 
5. melléklet 2.1., 3.4., 3.5., 3.6.,  
3.8. pontjai 

5.

Kollégiumi programhétvége: kötelező hétvégi foglalkozás 
személyi és dologi költségei

A kollégiumi nevelés országos 
alapprogramjának 4. melléklet  
4., 3.4., 3.5., 3.6. pontjai és  
5. melléklet 3.2., 3.5., 3.6. pontjai

6.

Vizsgákkal összefüggő költségek – ECDL, gépjárművezetői vizsga, 
nyelvvizsga – költségei

A kollégiumi nevelés országos 
alapprogramjának 4. melléklet  
4. pontja és 5. melléklet  
3.8. pontja

7.

Kompetencia alapú fejlesztő műhelyek, művészeti alkotó 
tevékenységek működtetésével kapcsolatos költségek; fesztiválok, 
versenyek nevezési díja, illetve kapcsolódó költségek, utazás, 
ellátás, szállás, anyagköltség, disszemináció költségei

A kollégiumi nevelés országos 
alapprogramjának 4. melléklet 
3.7. pontja és 5. melléklet 3.6.,  
3.8. pontjai

8.

Segítő szakember foglalkoztatásának költségei: tantárgyi 
korrepetitor, pszichológus, szociális munkás, fejlesztő pedagógus, 
pedagógiai asszisztens, drámapedagógus, mentálhigiénés 
szakember, szociális ügyintéző 

A kollégiumi nevelés országos 
alapprogramjának 4. melléklet 
3.2. pontja és 5. melléklet 2.2. g), 
3.4., 3.5., 3.6., 3.8. pontjai

9.

Tanulmányi kirándulással – tananyaghoz illesztetten, 
ismeretszerzést és közösségfejlesztést szolgáló, tanulási 
motivációt ösztönző, hon- és népismeretet, identitást erősítő, 
egészséges életmódra nevelő, kulturális hátrányokat kompenzáló, 
multikulturális ismereteket közvetítő, a nyelvtanulást szolgáló 
hazai és külhoni kirándulással – összefüggő kiadások: biztosítás, 
utazás, szállás, étkezés, kulturális és szabadidős létesítmények 
belépőinek, váratlan kiadások díjai

A kollégiumi nevelés országos 
alapprogramjának 4. melléklet 
3.5., 3.6., 4. pontjai és 5. melléklet 
2.1., 3.5., 3.6. pontjai 
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10.

Szabadidős és sportrendezvényekkel összefüggő költségek: 
sporteszközök, sportruházat, hangszerek beszerzése  
A programokban zajló képzés többletidőtartamára tekintettel 
infrastruktúra – bútor, felújítás, informatikai eszközök – 
beszerzésének költségei

A kollégiumi nevelés országos 
alapprogramjának 4. melléklet 
3.7., 4. pontjai és 5. melléklet  
2.1., 3.5., 3.6. pontjai 

11.

 A programok szakmai kiadványai, szakmai programjaira szóló 
meghívók, ismertetőanyagok, a program népszerűsítését 
szolgáló reklámanyagok tervezése, szerkesztése, nyomdai 
és disszeminációs költségei. A programok honlapjának 
üzemeltetésével összefüggő költségek

A kollégiumi nevelés országos 
alapprogramjának 4. melléklet 
1., 3. pontja és 5. melléklet  
1., 3.9. pontjai 

12.

Szociális támogatás: utazási támogatás, bérlet, mindennemű 
ruházat és textília, cipő, étkezési díj támogatása, ellátással 
kapcsolatos költségek csökkentése, ösztöndíj, vizsgadíj, 
családlátogatás költségei, szülői értekezletre történő beutaztatás, 
egészségügyi ellátással összefüggő kiadások, gyógyszer, 
szemüveg 

A kollégiumi nevelés országos 
alapprogramjának 4. melléklet 
2.5. pontja és 5. melléklet  
2.1. pontja 

13.

Taneszköz, tanulói és tanári oktatási segédanyag A kollégiumi nevelés országos 
alapprogramjának 4. melléklet 
3.2. pontja és 5. melléklet 3.5.,  
3.6. pontjai

14.

Intézményi mentor díja: program szintű szakmai-módszertani, 
fejlesztési feladatok, mentori közösségi feladat ok, havonkénti 
helyszíni nyomon követés és a központi irányítással történő 
rendszeres személyes egyeztetés költségei

A kollégiumi nevelés országos 
alapprogramjának 5. melléklet  
3., 3.9. pontjai

15.

A programok belső intézményi értékelésével, továbbfejlesztésével, 
hálózati működéssel összefüggő költségek: továbbképzések, 
jó gyakorlat átadó konferenciák, partnerintézményekkel és 
fenntartóval történő rendszeres egyeztetés, esetmegbeszélések 
költségei, szakmai műhelyek részvételi költségei, szakmai 
rendezvények előadóinak díja, hospitációs alkalmak, szakmai 
konzultációs alkalmak személyi és dologi költségei
  
Országos tanévnyitó, tanévzáró rendezvényeken való részvétel 
költségei: utazás, szállás, ellátás
  
A programhoz kapcsolódó tantestületi képzések: pedagógus 
továbbképzés, konfliktuskezelés, szervezetfejlesztés, tanuló 
megismerése 
  
A program általános megvalósítását és értékelését szolgáló 
személyi, dologi és adminisztratív költségek: intézményi 
önértékelések, igénylési dokumentáció, szakmai és pénzügyi 
beszámoló elkészítése, szakmai feladatterv és pénzügyi 
lebonyolítás kidolgozása, papír, irodaszer

A kollégiumi nevelés országos 
alapprogramjának 5. melléklet 
3.9. pontja 
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1217/2020. (V. 14.) Korm. határozata
az afganisztáni Eltökélt Támogatás Műveletben (RSM) történő magyar katonai szerepvállalásról

A Kormány az  Alaptörvény 47.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva – Magyarország szövetségesi 
kötelezettségeinek teljesítése és az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban: NATO) katonai képességének fokozása 
érdekében, tekintettel az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (a továbbiakban: ISAF) műveletek befejezésére 
és az  Eltökélt Támogatás Művelet (a továbbiakban: RSM) 2015. évi elindítására, figyelemmel a  NATO és az Afganisztáni Iszlám 
Köztársaság között 2014. szeptember 30-án kötött megállapodásra
 1.  engedélyezi, hogy a  Magyar Honvédség állományából legfeljebb 30 fős (váltási időszakban 60 fő) Biztosító 

Szakasz az  RSM vagy az  azt felváltó, NATO vezetésű támogató műveletben, a  közreműködő erők védelmében és 
biztosításában részt vegyen;

 2.  engedélyezi, hogy a  Magyar Honvédség állományából legfeljebb 70 fős (váltási időszakban 140 fő) Biztosító 
Szakasz  II. az  RSM vagy az  azt felváltó, NATO vezetésű támogató műveletben, a  Training, Assist, Advice 
Command-West (TAAC-W), Herat-i bázison, a közreműködő erők védelmében és biztosításában részt vegyen;

 3.  engedélyezi, hogy a Magyar Honvédség állományából egy legfeljebb 50 fős (váltási időszakban 100 fős) Különleges 
Műveleti Kontingens az  RSM vagy az  azt felváltó NATO vezetésű műveletbe tartozó feladatok ellátása érdekében 
részt vegyen;

 4.  engedélyezi, hogy a Magyar Honvédségnek az RSM vagy az azt felváltó NATO vezetésű műveletben részt vevő erői 
logisztikai támogatásának biztosítására egy 30 fős (váltási időszakban 60 fős) Nemzeti Támogató Elem kerüljön 
kitelepítésre Afganisztánba;

 5.  a  2.  pontban foglalt feladatok végrehajtásának finanszírozása érdekében felhívja a  pénzügyminisztert, hogy 
a  támogatási főösszegnek a  honvédelmi kiadások és a  hosszútávú tervezés feltételeinek megteremtését szolgáló 
költségvetési források biztosításáról szóló 1273/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 1.  pontjával összhangban történő 
meghatározása során az  érintett 2021. költségvetési évben egyszeri jelleggel 1 071 000 000 forint biztosítására 
intézkedjen;

Felelős:  pénzügyminiszter
Határidő:  a tárgyévi központi költségvetésről szóló törvényjavaslat összeállítása során

 6.  visszavonja az  afganisztáni Eltökélt Támogatás Műveletben (RSM) történő magyar katonai szerepvállalásról szóló 
1730/2014. (XII. 12.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1218/2020. (V. 14.) Korm. határozata
az Európai Unió által a 2021–2027 közötti európai uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső 
Biztonsági Alap, a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap, valamint az Integrált Határigazgatási Alap – 
Határigazgatás és Vízumeszköz fejlesztési irányairól és az intézményrendszer kialakításáról

A Kormány
 1.  egyetért azzal, hogy a  belügyi szakterület uniós forrásai felhasználásának koordinációjára kialakított jelenlegi 

intézményrendszer átalakítása nem szükséges;
 2.  felhívja a  belügyminisztert, hogy a  Belső Biztonsági Alap, a  Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap, valamint 

az  Integrált Határigazgatási Alap – Határigazgatás és Vízumeszköz hosszú távú nemzeti programjainak kialakítása 
érdekében folytassa le az  előkészítő tárgyalásokat a  Kormány részére benyújtott és elfogadott fejlesztési irányok 
mentén az Európai Bizottsággal;

Felelős: belügyminiszter
Határidő: folyamatos

 3.  felhívja a belügyminisztert, hogy gondoskodjon a Belső Biztonsági Alap, a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs 
Alap, valamint az Integrált Határigazgatási Alap – Határigazgatás és Vízumeszköz hosszú távú nemzeti programjai
a) első tervezetének a Kormány részére bemutatott és elfogadott fejlesztési irányok szerinti tartalommal történő 

elkészítéséről és az Európai Bizottság részére történő benyújtásáról, valamint
b) véglegesítéséről és azok Európai Bizottság részére történő benyújtásáról, a lefolytatásra kerülő tárgyalásokat 

követően, ha nem változott érdemben az egyeztetések során.
Felelős: belügyminiszter
Határidő: az a) alpont vonatkozásában azonnal
 a b) alpont vonatkozásában az uniós szinten kialakításra kerülő „Közös rendelkezésekről szóló 

rendelet” és az  Alapokat szabályozó ún. „szektorális rendeletek” hatálybalépését követően, 
a későbbi időponttól számított 3 hónapon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1219/2020. (V. 14.) Korm. határozata
a Nemzeti Atlétikai Központ megvalósításához szükséges feladatok meghatározásáról

 1. A Kormány a Nemzeti Atlétikai Központ megvalósításához szükséges bontási, megszüntetési és ahhoz kapcsolódó 
egyéb, a kivitelezést megelőző munkálatok elvégzéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló 1710/2019. (XII. 11.) 
Korm. határozatban [a továbbiakban: 1710/2019. (XII. 11.) Korm. határozat] foglaltak eredményes végrehajtása 
érdekében
a) egyetért az  1710/2019. (XII. 11.) Korm. határozat 1.  pontja szerinti beruházáshoz kapcsolódó egyes 

árvízvédelmi és távközlésikábelhálózat-kiváltási beruházási részfeladatok előrehozott megvalósításával;
b) felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  a)  alpont szerinti feladatok végrehajtásához gondoskodjon  

1 998 039 107 forint rendelkezésre állásáról a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 
2019. évi LXXI. törvény 1.  melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezet, 1. Egyedi 
magasépítési beruházások cím, 1. Nemzeti Atlétikai Központ megvalósítása alcím javára.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 2. Az 1710/2019. (XII. 11.) Korm. határozat 2. pontjában az „5 770 148 656” szövegrész helyébe a „7 768 187 763” szöveg 
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1220/2020. (V. 14.) Korm. határozata
az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János Kollégiumi Programban nyújtott ösztöndíj 
kifizetéséhez szükséges többletforrásigény biztosításáról

 1. A Kormány felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az  agrárminiszter bevonásával a  Magyarország 
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1.  melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet,  
6. Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei cím javára az Arany János Programok megvalósítása céljából 
77 490 000 forint többletforrás rendelkezésre állásáról.

Felelős:  pénzügyminiszter 
agrárminiszter

Határidő:  azonnal
 2. A Kormány felhívja az  agrárminisztert, hogy gondoskodjon a  2021. évtől a  központi költségvetés  

XII. Agrárminisztérium fejezetében az Arany János Programok megvalósítása céljából évente 77 490 000 forint forrás 
rendelkezésre állásáról.

Felelős:  agrárminiszter
Határidő:  a  2021. évi központi költségvetés tervezése során, azt követően a  központi költségvetés 

tervezése során évente
 3. A Kormány felhívja

a) az agrárminisztert, hogy gondoskodjon a  2023. évtől a  központi költségvetés XII. Agrárminisztérium 
fejezetben az  Arany János Tehetséggondozó Programban és az  Arany János Kollégiumi Programban  
részt vevő gimnáziumi, szakgimnáziumi tanulók részére nyújtott ösztöndíj biztosítása céljából évente  
46 500 000 forint forrás rendelkezésre állásáról;
Felelős:  agrárminiszter
Határidő:  a  2023. évi központi költségvetés tervezése során, azt követően a  központi költségvetés 

tervezése során évente
b) az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a  2023. évtől a  központi 

költségvetés XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetben az  Arany János Tehetséggondozó 
Programban és az  Arany János Kollégiumi Programban részt vevő gimnáziumi, szakgimnáziumi tanulók 
részére nyújtott ösztöndíj biztosítása céljából évente 44 700 000 forint forrás rendelkezésre állásáról;
Felelős:  innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:  a  2023. évi központi költségvetés tervezése során, azt követően a  központi költségvetés 

tervezése során évente
c) az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon

ca) a  2023. évtől a  központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben az  egyházi 
jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és a magán köznevelési intézmények fenntartói által 
fenntartott köznevelési intézményekben az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany 
János Kollégiumi Programban részt vevő gimnáziumi, szakgimnáziumi tanulók részére nyújtott 
ösztöndíj biztosítása céljából évente 170 700 000 forint forrás rendelkezésre állásáról,

cb) a  2023. évtől a  központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben az  állami 
fenntartású köznevelési intézményekben az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany 
János Kollégiumi Programban részt vevő gimnáziumi, szakgimnáziumi tanulók részére nyújtott 
ösztöndíj biztosítása céljából évente 568 200 000 forint forrás rendelkezésre állásáról.

Felelős:  emberi erőforrások minisztere
Határidő:  a  2023. évi központi költségvetés tervezése során, azt követően a  központi költségvetés 

tervezése során évente

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1221/2020. (V. 14.) Korm. határozata
a Wáli István Református Cigány Szakkollégium ingatlanfejlesztésének támogatásáról

A Kormány
 1. támogatja a Wáli István Református Cigány Szakkollégium ingatlanvásárlását;
 2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a miniszterelnök általános helyettese bevonásával – a 2020. évre gondoskodjon 

az  1.  pontban foglalt cél megvalósítása érdekében – a  kifizetésekhez kapcsolódó kincstári díjjal együtt –  
341 170 500 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, 28. Egyházi közfeladatellátási és közösségi 
célú beruházások támogatása jogcím javára történő biztosításáról;

Felelős: pénzügyminiszter 
a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: azonnal
 3. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy az 1. pontban megjelölt cél megvalósítása érdekében a 2. pont 

szerinti forrás terhére adjon ki támogatói okiratot 341 000 000 forint összegben a Magyarországi Református Egyház 
kedvezményezett részére elszámolási kötelezettség, a  fel nem használt támogatási összeg tekintetében pedig 
visszafizetési kötelezettség rögzítésével;

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

 4. egyetért azzal, hogy a 3. 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 1222/2020. (V. 14.) Korm. határozata
a Magyar Nemzeti Múzeum megelőző régészeti feltárásokkal összefüggő feladatellátásának modelljéről és 
a feladatellátáshoz szükséges források biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért a  Magyar Nemzeti Múzeum (a  továbbiakban: MNM) nagyberuházásokat és kiemelt nagyberuházásokat 

(a  továbbiakban együtt: nagyberuházás) megelőző régészeti feltárásokhoz kapcsolódó, országos hatókörű 
feladatellátásának modelljével, továbbá az  annak tartós működtetését szolgáló központi költségvetési támogatás 
folyamatos biztosításának szükségességével;

 2. az 1.  pontban meghatározott cél teljesítése érdekében felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy 
gondoskodjon a 2021. évtől évi 432 300 000 forint biztosításáról az MNM részére, az adott évi központi költségvetés 
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 2021. évtől évente, az adott évi központi költségvetés tervezése során

 3. egyetért azzal, hogy a  2.  pont szerinti támogatás felhasználásának évenkénti elszámolása során  
– a  nagyberuházásokat megelőző régészeti feltárások végzéséből származó személyi jellegű bevételek terhére – 
az  MNM-nek a  Központi Maradványelszámolási Alap javára a  megelőző régészeti feltárásokat megrendelő által 
e célra megfizetett bérjellegű költségek mértékével megegyező visszafizetési kötelezettsége keletkezzen.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1223/2020. (V. 14.) Korm. határozata
a NAHU 2014–2020 informatikai rendszer finanszírozásához szükséges intézkedésekről szóló  
1219/2019. (IV. 23.) Korm. határozat módosításáról

A NAHU 2014–2020 informatikai rendszer finanszírozásához szükséges intézkedésekről szóló 1219/2019. (IV. 23.) 
Korm. határozat
a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1223/2020. (V. 14.) Korm. határozathoz
„1. melléklet az 1219/2019. (IV. 23.) Korm. határozathoz

XV. Pénzügyminisztérium fejezetből biztosított forrás (bruttó, forint)

A B C D

1. Év Összesen Fejlesztés, bevezetés, egyedi fejlesztés Működéstámogatás

2. 2019 24 420 542 23 260 967 1 159 575

3. 2020 12 669 484 9 142 070 3 527 414

4. 2021 16 915 374 12 546 828 4 368 546

5. 2022 7 722 568 2 534 920 5 187 648

6. 2023 5 355 725 717 424 4 638 301

7. 2024 5 209 499 571 198 4 638 301

8. 2025 706 808 0 706 808

9. Összesen 73 000 000 48 773 407 24 226 593
”

2. melléklet az 1223/2020. (V. 14.) Korm. határozathoz
„2. melléklet az 1219/2019. (IV. 23.) Korm. határozathoz

XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított forrás (bruttó, forint)

A B C D

1. Év Összesen Fejlesztés, bevezetés, egyedi fejlesztés Működéstámogatás

2. 2019 307 765 738 293 151 913 14 613 825 

3. 2020 158 249 076 115 302 690 42 946 386

4. 2021 214 597 899 158 158 317 56 439 582

5. 2022 97 346 392 31 953 790 65 392 602

6. 2023 67 496 809 9 041 510 58 455 299

7. 2024 65 653 961 7 198 662 58 455 299

8. 2025 8 890 125 0 8 890 125

9. Összesen 920 000 000 614 806 882 305 193 118 
”
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A Kormány 1224/2020. (V. 14.) Korm. határozata
az EFOP-2.1.1-16-2016-00011 azonosító számú („Borostyánkő Gyermekotthon létrehozása” című) projekt 
támogatásának növeléséről

 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-2.1.1-16-2016-00011 azonosító számú, „Borostyánkő Gyermekotthon létrehozása” című 

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

b) egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2020. szeptember 30.

 2.  A  Kormány egyetért azzal, hogy a  projekt esetén legfeljebb az  1.  mellékletben foglalt táblázat F:3 mezőjében 
meghatározott összegű, az  európai uniós forrás terhére el nem számolható költségek – az  Uniós fejlesztések 
fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 
6. § (1) bekezdés b) pontja alapján – az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) hazai 
társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljenek finanszírozásra.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2020. június 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1224/2020. (V. 14.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

1.

Projekt azonosító  

száma

Projekt  

megnevezése
Kedvezményezett neve

Hatályos 

támogatási 

összeg

(forint)

Többlettámogatás legfeljebb

(forint)

Módosított 

összköltség 

legfeljebb

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.

EFOP keretében 

finanszírozandó 

összeg

Magyarország 

központi 

költségvetéséről 

szóló törvényben 

meghatározott 

Uniós fejlesztések 

fejezet terhére 

finanszírozni 

tervezett összeg

3.
EFOP-2.1.1-16-

2016-00011

Borostyánkő 
Gyermekotthon 

létrehozása

Szociális és 
Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság
288 000 000 31 981 665 293 782 679 613 764 344

A projekt célja a Dr. Nagy László Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
kőszegi Leány és Fiú Gyermekotthon 
92 férőhelyének részleges kiváltása 
a 48 férőhelyes Borostyánkő Gyermekotthon 
létrehozásával.



2688 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 109. szám 

A Kormány 1225/2020. (V. 14.) Korm. határozata
az EFOP-2.2.2-17-2017-00023 azonosító számú („A Holdfény Otthon kiváltása Nagykanizsán” című) projekt 
támogatásának növeléséről

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 
 1. egyetért az EFOP-2.2.2-17-2017-00023 azonosító számú, „A Holdfény Otthon kiváltása Nagykanizsán” című projekt 

(a továbbiakban: projekt) támogatásának 1. melléklet szerinti növelésével,
 2. egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2020. augusztus 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1225/2020. (V. 14.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I

1.
Projekt azonosító 

száma

Projekt 

megnevezése
Kedvezményezett neve

Eredeti támogatás

(bruttó, forint)

Projekt hatályos 

támogatási 

szerződése szerinti 

támogatás

(bruttó, forint)

Többlettámogatás 

legfeljebb

(bruttó, forint)

Projekt 

többlettámogatásai 

összesen

(bruttó, forint)

Megnövelt 

támogatás 

legfeljebb

(bruttó, forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
EFOP-2.2.2-17-

2017-00023

A Holdfény 
Otthon 

kiváltása 
Nagykanizsán

Szociális és 
Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság
525 000 000 551 308 200 82 571 421 109 240 631 633 879 621

A projekt célja a Zala Megyei 
Szivárvány Egyesített Szociális 
Intézmény Holdfény Otthona 
intézmény 60 férőhelyének 
kiváltása 5 db támogatott 
lakhatás helyszínéül 
szolgáló ingatlan építésével 
és 1 szolgáltató központ 
felújításával.
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A Kormány 1226/2020. (V. 14.) Korm. határozata
Magyarország csatlakozásáról a Multilaterális Fejlesztésfinanszírozási Együttműködési Központhoz

A Kormány
 1. egyetért Magyarország csatlakozásával a  Multilaterális Fejlesztésfinanszírozási Együttműködési Központhoz 

(a továbbiakban: Együttműködési Központ), valamint az Együttműködési Központ működéséhez a 2022–2025. évre eső 
10 millió USD magyar vállalás felajánlásával;

 2. felhívja a  pénzügyminisztert az  Együttműködési Központhoz történő csatlakozást szolgáló intézkedések 
megtételére és Magyarország képviseletének az  Együttműködési Központban való ellátására a  Külgazdasági 
és Külügyminisztériummal, valamint a  Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 
együttműködve;

Felelős: pénzügyminiszter 
külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: folyamatos
 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az  1.  pont szerinti összeg 2022–2025. évi részleteinek 

rendelkezésre állásáról a 2022–2025. évi központi költségvetés tervezésekor az alábbi ütemezés szerint:
a) a 2022. évre 1 millió USD-nak megfelelő forintösszeg;
b) a 2023. évre 2 millió USD-nak megfelelő forintösszeg;
c) a 2024. évre 3 millió USD-nak megfelelő forintösszeg;
d) a 2025. évre 4 millió USD-nak megfelelő forintösszeg;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a 2022–2025. évi központi költségvetés tervezésekor

 4.  felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság bevonásával folyamatosan vizsgálja a  tagság külgazdasági hatásait és a  magyar gazdasági 
szereplők bekapcsolódási lehetőségét az  Együttműködési Központ közreműködésével létrejövő projektek 
végrehajtásába, és tegyen javaslatot a  pénzügyminiszter számára az  Együttműködési Központtal való további 
együttműködésre.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: évente, június 30-ig

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1227/2020. (V. 14.) Korm. határozata
a Magyar Kézilabda Szövetség 2020. évi szakmai programjának megvalósítása érdekében szükséges 
kormányzati intézkedésekről

A Kormány
 1.  a  kézilabda sportág kiemelt jelentőségére figyelemmel egyetért a  Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: 

Szövetség) 2020. évi szakmai programjának és a hosszú távú sportágfejlesztési stratégiájának a  támogatásával, és 
ennek keretében a Szövetség
a) 2020. évi szakmai feladataihoz és azzal összefüggő működési költségeihez,
b) határon túli magyar kézilabdasport fejlesztési feladatainak támogatásához
nyújtandó költségvetési támogatás biztosításával;

 2.  az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység 
támogatása alcímet a 36. Magyar Kézilabda Szövetség szakmai feladatainak támogatása jogcímcsoporttal egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal
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 3.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon az  1.  pont 
a)  alpontja szerinti támogatási cél megvalósításához szükséges 1 380 000 000 forint rendelkezésre állásáról 
a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
23. Sporttevékenység támogatása alcím, 36. Magyar Kézilabda Szövetség szakmai feladatainak támogatása 
jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: a felmerülés ütemében

 4.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon az  1.  pont 
b)  alpontja szerinti támogatási cél megvalósításához szükséges 300 000 000 forint rendelkezésre állásáról 
a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 11. Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása 
jogcímcsoport, 2. Sportakadémiák támogatása jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: a felmerülés ütemében

 5.  egyetért azzal, hogy a  3. és 4.  pont alapján biztosított forrás terhére a  Szövetség részére az  emberi erőforrások 
minisztere adjon ki támogatói okiratot elszámolási kötelezettség, a fel nem használt támogatási összeg tekintetében 
pedig visszafizetési kötelezettség rögzítésével.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 3. és 4. pont alapján ütemezetten biztosított források rendelkezésre állását követő 30 napon 

belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 34/2020. (V. 14.) ME határozata
a Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei között létrejött, a DNS-adatok, 
a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló Egyezmény, 
valamint a Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei között létrejött, a DNS-adatok, 
a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló Egyezmény 
Végrehajtási Megállapodása módosításáról szóló Jegyzőkönyv létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a belügyminiszter és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1.  egyetértek a  Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei között létrejött, a  DNS-adatok, 

a  daktiloszkópiai adatok és a  gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló Egyezmény, valamint 
a  Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei között létrejött, a  DNS-adatok, a  daktiloszkópiai 
adatok és a  gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló Egyezmény Végrehajtási Megállapodása 
módosításáról szóló Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) létrehozásával;

 2.  felhatalmazom a  belügyminisztert, hogy – az  érintett miniszterekkel egyetértésben – a  tárgyalásokon részt vevő 
személyeket kijelölje;

 3.  felhatalmazom a  belügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások eredményeként előálló 
szövegtervezetet a kézjegyével lássa el;

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

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

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