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Kormányrendeletek

A Kormány 214/2020. (V. 18.) Korm. rendelete
az elektronikus információbiztonsági korai figyelmeztető rendszerről
A Kormány az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 24. § (1) bekezdés
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések
1. §		
E rendelet alkalmazásában
a)
forgalomkicsatoló eszköz: a korai figyelmeztető rendszer határán elhelyezkedő eszköz, amely a hálózati
forgalom másolatát elvezeti a korai figyelmeztető rendszer szenzorai felé;
b)
hálózati csomópont: a védett infrastruktúra rendszeréből a forgalomkicsatoló eszköz segítségével kinyert
közlések és kísérőadatok fizikai átadási pontjai a szenzor felé;
c)
hálózati forgalom: hálózati nyers adatfolyam, amely hálózati eszközökön keresztül áramlik;
d)
hálózati forgalom kivonata: a hálózati forgalomból előállított műszaki adat, melyből a hálózati forgalom nem
állítható helyre;
e)
jelzés: valamely szignatúra hálózati forgalomban való megjelenése, vagy olyan algoritmikus úton azonosított
rendellenesség, amelynek hálózati forgalomban való észlelésére nem áll rendelkezésre szignatúra, vagy nem
célszerű azt szignatúra alapon detektálni;
f)
kapcsolattartó: a védett intézmény által az állami és önkormányzati szervek elektronikus
információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (a továbbiakban: Ibtv.) 11. § (1) bekezdés c) pontja alapján
az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelősként kinevezett, illetve megbízott személy, vagy
a védett intézmény által kijelölt más személy;
g)
korai figyelmeztető rendszer: központosított előrejelző rendszer, amely az egyes egyirányúan összekapcsolt
védett elektronikus információs rendszerek hálózati forgalmának szenzorokkal történő elemzésével
automatizált módon azonosít információbiztonsági kockázatokat, valamint biztonsági eseményekre,
adatokkal való visszaélésre vagy ezek kísérletére utaló eseményeket;
h)
szenzor: a korai figyelmeztető rendszerbe integrált, hálózati forgalom-monitorozó célhardver, amely dedikált
hálózati kapcsolattal rendelkezik a védett infrastruktúra felé, a védett rendszer szempontjából logikailag
egyirányú eszköz, amellyel az aktív beavatkozás lehetősége kizárt;
i)
szignatúra: káros szoftverekre, támadásokra, illetve ismertté vált sérülékenységben érintett eszközökre és
szolgáltatásokra vonatkozó technikai jellemzők összessége;
j)
védett infrastruktúra: a védett intézmény korai figyelmeztető rendszerhez csatlakoztatott, annak szenzorai
által felügyelt, elektronikus információs rendszere;
k)
védett intézmény: a korai figyelmeztető rendszer szolgáltatásainak igénybevevője.

2. A korai figyelmeztető szolgáltatás igénybevétele és üzemeltetése
2. §		
A Kormány a korai figyelmeztető szolgáltatás nyújtására a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot (a továbbiakban:
rendszer-üzemeltető) jelöli ki.
3. §

(1) A korai figyelmeztető szolgáltatás igénybevételére jogosultak:
a)
az Ibtv. 2. §-ában meghatározott szervek – ide nem értve az Ibtv. 19. § (2) és (3) bekezdése szerinti
eseménykezelő központok által támogatott szerveket –,
b)
az alapvető szolgáltatást nyújtó szolgáltatók, valamint a bejelentésköteles szolgáltatók,
c)
a honvédelmi létfontosságú rendszerelemek kivételével az európai vagy nemzeti létfontosságú
rendszerelemmé kijelölt létfontosságú rendszerelemeket üzemeltetők,
d)
a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatók.
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(2) A korai figyelmeztető szolgáltatás igénybevétele kötelező a Kormányzati Adatközpont működéséről szóló
kormányrendeletben meghatározott, a kormányzati adatközponti szolgáltatások igénybevételére vagy
igénybevételének vizsgálatára kötelezett felhasználók számára.
(3) A korai figyelmeztető rendszer üzemeltetésével kapcsolatos költségek a rendszer-üzemeltetőt terhelik.
(4) A korai figyelmeztető szolgáltatás igénybevételével összefüggésben felmerült költségek a védett intézményt
terhelik.
4. §

(1) A védett intézmény köteles biztosítani, hogy a rendszer-üzemeltető a védett infrastruktúra hálózati
csomópontjaihoz illessze a forgalomkicsatoló eszközeit, amelyek – a hálózati forgalom másolásával – a szenzort
a hálózati forgalom műszaki, technikai adataival látják el.
(2) A védett intézmény a korai figyelmeztető szolgáltatás igénybevétele során köteles a rendszer-üzemeltető számára
valamennyi olyan, a rendszerei felépítésével és a rendszerein nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos információt és
az azokban bekövetkezett változást bejelenteni, amely a szolgáltatás nyújtását korlátozza, kizárja, vagy más módon
ellehetetleníti.
(3) A védett intézmény nem végezhet olyan rendszer-, illetve szolgáltatásfejlesztést, valamint nem hajthat végre olyan
szervezeti átalakítást, amely a szolgáltatás nyújtását korlátozza, kizárja, vagy más módon ellehetetleníti.
(4) A (3) bekezdésben foglaltak teljesülése érdekében a védett intézmény a védett infrastruktúra vonatkozásában,
a rendszer-, illetve szolgáltatásfejlesztést megelőzően köteles tájékoztatni a rendszer-üzemeltetőt.

5. §

(1) A korai figyelmeztető szolgáltatás keretében a rendszer-üzemeltető az alábbi tevékenységeket végzi:
a)
az alkalmazott szűrési szabályok szerint folyamatosan monitorozza, vizsgálja a védett infrastruktúrák Internet
felé irányuló és onnan beérkező hálózati forgalmát,
b)
detektálja a fenyegetés bekövetkezésére utaló jelzéseket, és
c)
biztonsági esemény észlelésekor haladéktalanul tájékoztatja az Ibtv. 19. § (1) bekezdése szerinti
eseménykezelő központot, továbbá az ágazat érintettsége esetén értesíti az Ibtv. 19. § (2) bekezdése szerinti
eseménykezelő központot is.
(2) A rendszer-üzemeltető a korai figyelmeztető szolgáltatás nyújtásának részletes szabályait szolgáltatási szabályzatba
foglalja.

6. §

(1) A rendszer-üzemeltető a korai figyelmeztető szolgáltatás nyújtása során keletkezett adatokat a védett intézmény
részére elérhetővé teszi a korai figyelmeztető rendszerben erre a célra létesített egyedi intézményi felhasználói
felületen.
(2) A védett intézmény által az Ibtv. 11. § (1) bekezdés c) pontja alapján az elektronikus információs rendszer
biztonságáért felelősként kinevezett, illetve megbízott személy az egyedi intézményi felhasználói felületen jogosult
ellenőrizni
a)
a korai figyelmeztető rendszer által előállított biztonsági naplót,
b)
a hibajelzéseket,
c)
a vizsgált események státuszát és
d)
a rendszer működésére vonatkozó statisztikai adatokat.

3. Adatvédelmi rendelkezések
7. §

(1) A rendszer-üzemeltető
a)
a szenzoron átmenő teljes hálózati forgalmat legfeljebb 14 napig,
b)
a hálózati forgalom kivonatát, a jelzéseket és a biztonsági naplót 5 évig
tárolja.
(2) Biztonsági esemény bekövetkezése esetén a rendszer-üzemeltető az Ibtv.-ben meghatározott időtartamig tárolja
az (1) bekezdésben meghatározott adatokat.
(3) A rendszer-üzemeltető a korai figyelmeztető szolgáltatás üzemeltetése, igénybevétele céljából a védett intézmény
azonosításához szükséges adatokat, a kapcsolattartó nevét és elérhetőségét, továbbá az ezekhez közvetlenül
kapcsolódó kommunikációs előzményeit nyilvántartja.
(4) A védett intézmény kapcsolattartásra vonatkozó adatai a változás-bejelentéstől számított 5 évig tárolhatóak a korai
figyelmeztető rendszerben.
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(5) A rendszer-üzemeltető az adatok tárolására meghatározott idő elteltével a korai figyelmeztető rendszerből köteles
törölni az adatokat.
8. §		
A rendszer-üzemeltető biztosítja védett infrastruktúra felhasználójának magáncélú internethasználata esetén
a hálózati forgalomelemzésre alkalmatlanná tételét.
9. §		
A rendszer-üzemeltető a korai figyelmeztető szolgáltatás nyújtása során kezelt adatokat
a)
a védett intézmény,
b)
a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltató, valamint
c)
az Ibtv. 19. § (1) bekezdése szerinti eseménykezelő központ
részére hozzáférhetővé teszi.

4. Záró rendelkezések
10. §		
Ez a rendelet 2020. május 30-án lép hatályba.
11. §		
Ez a rendelet a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét
biztosító intézkedésekről szóló, 2016. július 6-i 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek történő
megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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IX. Határozatok tára

A Kormány 1241/2020. (V. 18.) Korm. határozata
a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és
fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (2) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva összesen 83 103 852 551 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2020. évi
központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi
Alap fejezet, 1. Gazdaságvédelmi programok cím terhére, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 168 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el,
a 2. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
azonnal
3. az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 3 868 450 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el
a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási
Alap cím terhére, a 3. melléklet szerint.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1241/2020. (V. 18.) Korm. határozathoz
XII. Agrárminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

XII.

Cím
szám

20

250734

Alcím
szám

5
20

260167
XVII.

20

358584

32
33

294835
342573
004107

Jogcím
szám

8
1

XVIII.

3

30
3

1

375817

XLV.
384551
XLVII.

2

Kiemelt
előir.
szám

K5

5

7

385484

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2020.
Jogcím
csop.
szám

K5

K8
K5
K5
K1
K3

1

32

9

1

K3
K5
K8

K6
K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Agrárminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Nemzeti támogatások
Nemzeti agrártámogatások
Egyéb működési célú kiadások
Európai uniós fejlesztési programok
Uniós programok kiegészítő támogatása
Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Közlekedési ágazati programok
Közúthálózat felújítása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Hazai fejlesztési programok
Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat
Egyéb működési célú kiadások
Intézményi kezességi díjtámogatások
Egyéb működési célú kiadások
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
Személyi juttatások
Dologi kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatása
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások
Programszerű magasépítési beruházások
Sportpark beruházások megvalósítása
Beruházások
Gazdaságvédelmi Alap
Gazdaságvédelmi programok
Egyéb működési célú kiadások

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

25 000 000 000

1 000 000 000

11 056 800 000
2 900 000 000
5 500 000 000
295 113 000
35 842 000

21 472 041
225 000 000
36 228 510 247

841 115 263
-83 103 852 551

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

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

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

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.

Cím
szám

20

250734
260167

004107
375817

5
20

XVII.

20

358584
294835
342573

Alcím
szám

32
33

XVIII.

1
7

1

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

8
1

3

30
3
5

32

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Agrárminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Nemzeti támogatások
Nemzeti agrártámogatások
Európai uniós fejlesztési programok
Uniós programok kiegészítő támogatása
Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Közlekedési ágazati programok
Közúthálózat felújítása
Hazai fejlesztési programok
Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat
Intézményi kezességi díjtámogatások
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 113. szám

forintban
Fejezet
szám

25 000 000 000
1 000 000 000

11 056 800 000
2 900 000 000
5 500 000 000
330 955 000
36 474 982 288

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

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

azonnal

Összesen

I. n.év

83 103 852 551

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

83 103 852 551

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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2. melléklet az 1241/2020. (V. 18.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2020.
forintban

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.
296668
XX.

380040

Cím
szám

30

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

2

K5

9
20

271489
264178

K5
13

4

K5

28
XXII.

375506

XLIII.

K5

1
2

383095

Kiemelt
előir.
szám

K3
2

9

K3

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Fejezeti általános tartalék

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat

Egyéb működési célú kiadások

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Petőfi Irodalmi Múzeum

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

-133 000 000

Egyéb működési célú kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Művészeti tevékenységek
Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Miniszterelnöki Kormányiroda
Miniszterelnöki Kormányiroda
Dologi kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
Egyéb kiadások
Dologi kiadások

75 000 000

48 000 000
10 000 000
35 000 000

-35 000 000

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

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Kiemelt előirányzat

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

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

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.
296668

271489
264178
375506

XX.

XXII.

30
9
20

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

2

13
28

4

1

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Fejezeti általános tartalék
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Petőfi Irodalmi Múzeum
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Művészeti tevékenységek
Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása
Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
Miniszterelnöki Kormányiroda
Miniszterelnöki Kormányiroda

forintban
A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

-133 000 000
75 000 000
48 000 000
10 000 000
35 000 000

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:
azonnal

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

Összesen

I. n.év
168 000 000

II. n.év
168 000 000

III. n.év

IV. n.év
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380040

Cím
szám

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
LXV. Bethlen Gábor Alap

Államháztartási
egyedi azonosító
227942

Fejezet
szám

XVII.

Cím
szám

Alcím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2020.
Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

14

K3

XLII.
42
263478

2

374873
263145

K5

4

K5
K8

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Egyetemek, főiskolák
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Alapok támogatása
Bethlen Gábor Alap támogatása

K5
K8

43
LXV.

Fejezet
név

forintban

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Dologi kiadások

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

168 113 100
336 900

Egyéb működési célú kiadások

Bethlen Gábor Alap
Nemzetpolitikai célú támogatások

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

3 700 000 000

Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Központi Maradványelszámolási Alap

Módosítás
(+/-)

-3 868 450 000

Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

168 113 100
336 900
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3. melléklet az 1241/2020. (V. 18.) Korm. határozathoz

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

LXV.

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Bethlen Gábor Alap
Költségvetési támogatás
Eseti támogatás

2
284901

Fejezet
név

3
B1
B2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

168 113 100
336 900

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

Államháztartási
egyedi azonosító
227942

Fejezet
szám

XVII.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

14

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Egyetemek, főiskolák

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

3 700 000 000

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

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

azonnal

Összesen

I. n.év

3 868 450 000

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

3 868 450 000

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

2735

2736
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A Kormány 1242/2020. (V. 18.) Korm. határozata
a Váci és Pápai Tankerületi Központ fenntartásában működő köznevelési intézmények infrastrukturális
fejlesztésének előkészítéséről
A Kormány a Beruházási Előkészítési Alap terhére biztosított források átcsoportosításáról, valamint a Semmelweis XXI. Fejlesztési
Projekthez kapcsolódó intézkedésekről szóló 1314/2019. (V. 30.) Korm. határozat módosításáról szóló 1796/2019. (XII. 23.)
Korm. határozat 1. pont b) alpontja szerinti feladat végrehajtása érdekében
1. egyetért
a)
a Pápai Tankerületi Központ fenntartásában működő Türr István Gimnázium és Kollégium (8500 Pápa,
Fő u. 10.) infrastrukturális fejlesztésének kormányzati magasépítési beruházásként történő előkészítésével, és
jóváhagyja a fejlesztés koncepcióját,
b)
a Váci Tankerületi Központ fenntartásában működő Cházár András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium (2600 Vác, Március 15. tér 6.) infrastrukturális
fejlesztésének előkészítésével, és jóváhagyja a fejlesztés koncepcióját;
2. az 1. pont a)–b) alpontja szerinti fejlesztések előkészítésének kormányzati felelőseként a nemzeti vagyon kezeléséért
felelős tárca nélküli minisztert jelöli ki, az emberi erőforrások minisztere bevonásával;
3. az 1. pont a)–b) alpontja szerinti fejlesztések előkészítésére és megvalósítására a Beruházási Ügynökséget jelöli ki;
4. egyetért azzal, hogy
a)
az 1. pont a) alpontja szerinti fejlesztés keretében létrejövő vagyonelemek
aa)
az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 4. §
(7)–(8) bekezdésében foglaltakkal összhangban Pápa Város Önkormányzatát mint a fejlesztés
helyszínéül szolgáló ingatlan tulajdonosát illetik meg térítésmentesen,
ab)
a Pápai Tankerületi Központ vagyonkezelésébe kerüljenek;
b)
az 1. pont b) alpontja szerinti fejlesztés keretében létrejövő vagyonelemek a Váci Tankerületi Központ
vagyonkezelésébe kerüljenek;
5. az 1. pont a) alpontja szerinti fejlesztésnek az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. § c), e), l), n), o) és p) pontja szerinti előkészítési fázisai
2021. július 31. napjáig történő teljesítése érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek
felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére
a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét 243 994 000 forintban határozza meg;
6. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezet, 1. Egyedi
magasépítési beruházások címet a 16. A pápai Türr István Gimnázium és Kollégium infrastrukturális fejlesztésének
előkészítése alcímmel egészíti ki;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
7. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az 5. pont szerinti összeg 2020. évi részének finanszírozása
érdekében 121 997 000 forint rendelkezésre állásáról a 6. pont szerinti előirányzaton;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
8. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával
gondoskodjon az 5. pont szerinti összeg 2021. évi részének rendelkezésre állásáról a 2021. évi központi költségvetés
Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezetében;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2021. évi központi költségvetés tervezése során
9. az 1. pont b) alpontja szerinti fejlesztésnek a Korm. rendelet 4. § c), e), l), n), o) és p) pontja szerinti előkészítési fázisai
2021. július 31. napjáig történő teljesítése érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek
felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére
a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét 240 641 000 forintban határozza meg;
10. az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kvtv. 1. melléklet XLV. Kiemelt kormányzati
magasépítési beruházások fejezet, 1. Egyedi magasépítési beruházások címet a 17. A váci Cházár András Egységes
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11.

12.

13.

14.

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium infrastrukturális
fejlesztésének előkészítése alcímmel egészíti ki;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a 9. pont szerinti összeg 2020. évi részének finanszírozása
érdekében 120 000 000 forint rendelkezésre állásáról a 10. pont szerinti előirányzaton;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával
gondoskodjon a 9. pont szerinti összeg 2021. évi részének rendelkezésre állásáról a 2021. évi központi költségvetés
Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezetében;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2021. évi központi költségvetés tervezése során
felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az 1. pont a)–b) alpontja
szerinti fejlesztések megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárások eredménye alapján
készítsen előterjesztést a Kormány részére a fejlesztések megvalósításáról, a kivitelezésekhez kapcsolódó
kötelezettségvállalási összegek és a kifizetések ütemezésének, továbbá az emberi erőforrások minisztere
közreműködésével az üzemeltetési költségek bemutatásával;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a fejlesztések megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárásokat követően
visszavonja a Váci és Pápai Tankerületi Központ fenntartásában működő köznevelési intézmények infrastrukturális
fejlesztésének megvalósításáról szóló 1547/2019. (IX. 25.) Korm. határozatot.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1243/2020. (V. 18.) Korm. határozata
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív
Program keretében finanszírozott egyes projektek 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 feladatkörében eljárva
1. egyetért az 1. melléklet szerint az ott felsorolt projektek (a továbbiakban: projektek) támogatásának növelésével,
2. 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 az 1. mellékletben
foglalt táblázat 14., 19., 25–27., 29. és 31–33. sora szerinti projekt keretemelése és annak végrehajtása során
a Kormányrendelet 5. §-a ne kerüljön alkalmazásra,
3. egyetért a projektek 1. pont szerinti többlettámogatásának a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
1–6. prioritásai, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 6. prioritása rendelkezésre álló
kerete terhére történő finanszírozásával,
4. egyetért a projektek támogatási szerződéseinek az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

1.

Projekt azonosító száma

B

Projekt megnevezése
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1. melléklet az 1243/2020. (V. 18.) Korm. határozathoz
C

Kedvezményezett neve

D

E

Hatályos

Többlettámogatás

támogatás

legfeljebb

(forint)

(forint)

F

G

Megnövelt
támogatás
legfeljebb

Projekt rövid bemutatása

(forint)

A fejlesztés két fő egységre bontható,
strandfejlesztésre és parkolófejlesztésre.
A Parti sétányon kialakítandó parkolóktól
a strand felé egészen a kikötőig térkő burkolatú,
utcabútorokkal, kandeláberekkel felszerelt
sétány kerül kialakításra. A parti részen két kisebb
teresedés készül, ahol pihenőhelyeket és
a későbbi zöldfelület-fejlesztésekben megvalósuló
útrendszer csomópontjait alakítják ki. A sétány
egy részén lídós jellegű homokos part valósul
meg.

2.

TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00014

Platán Strand fejlesztése

Balatonboglár Városi
Önkormányzat

260 000 000

38 000 000

298 000 000

3.

TOP-1.3.1-15-FE1-2016-00001

Közlekedésfejlesztés
Fejér megyében I.

Magyar Közút Nonprofit
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

1 800 000 000

539 153 937

2 339 153 937

A projekt keretében mindösszesen
21,44 km hosszon kerül mellékúthálózati szakasz
felújításra.

3 525 765 080

A projekt keretében mindösszesen
41,870 km hosszon kerül mellékúthálózati szakasz
felújításra. Felújítással érintett települések:
Pusztamonostor, Jászárokszállás, Martfű, Mezőtúr,
Berekfürdő, Mezőhék, Szelevény, Tiszabura,
Karcag, Kuncsorba, Öcsöd, Túrkeve.

4.

6.

Közlekedésfejlesztés
Jász-Nagykun-Szolnok
megyében I.

TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00045

A „Szivárvány Óvoda”
bővítése a foglalkoztatás
és az életminőség javítása
érdekében

TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003

Barnamezős terület
funkcióbővítő rehabilitálása
Dévaványán

Magyar Közút Nonprofit
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Dombrád Város
Önkormányzata

Dévaványa Város
Önkormányzata

3 443 000 000

189 332 281

498 043 339

82 765 080

56 799 565

74 706 500

246 131 846

Az ingatlan átalakításával és bővítésével egy
korszerű és az Oktatási Hivatal előírásainak
megfelelő óvoda és bölcsőde kialakítására
kerül sor. A jelenleg építési eljárás alá vont
épület átalakítására, bővítésére van szükség új
csoportszobákkal, gondozói egységekkel.

572 749 839

A projekt keretében létrejövő háromszintes
központi multifunkcionális épületben
közigazgatási funkciónak megfelelő irodák,
ügyfélvárók, közösségi terek, tárgyalók, továbbá
kulturális funkciónak megfelelő rendezvényterem
és kiállítótér kerül kialakításra.
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5.

TOP-1.3.1-15-JN1-2016-00001

8.

9.

10.

11.

TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00004

Félegyháza Újjáépül

TOP-2.1.3-15-KO1-2016-00006

Várgesztes csapadékvízelvezetésének fejlesztése

TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00008

Kerékpárút építés Kecel és
Imrehegy között
a biztonságos közlekedés
érdekében

TOP-3.1.1-15-CS1-2016-00001

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00021

Kerékpárút-fejlesztés
Ásotthalmon

Városháza energetikai
megújulása

Kiskunfélegyháza Város
Önkormányzata

Várgesztes Község
Önkormányzata

Kecel Város
Önkormányzata

Ásotthalom Nagyközségi
Önkormányzat

Kisújszállás Város
Önkormányzata

1 998 000 000

40 000 000

300 000 000

329 999 882

114 597 061

70 659 786

11 910 000

44 970 000

75 739 378

34 000 000

2 068 659 786

51 910 000

A fejlesztés célja a belterületre hullott
csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó
vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése,
a belterületen áthúzódó vízfolyások és
belvízcsatornák, belvízelvezető rendszerek
rendezése és a települések belterületének
védelme a külterületeken keletkezett vizek káros
hatásaitól.

344 970 000

A projekt kerékpárút építésére irányul Kecel
és Imrehegy települések között a biztonságos
közlekedés érdekében, amelynek keretében
3976 folyóméteren kerékpárút, valamint két
autóbuszváró felújítása valósul meg.

405 739 260

A beruházás keretében összesen 2,46 km hosszon
kerül kialakításra kerékpárforgalmi létesítmény.
A település külterületi szakaszán önálló
vonalvezetésű kerékpárút, belterületi szakaszán
pedig irányhelyes, nyitott kerékpársáv kialakítását
tervezi az önkormányzat, amellyel egyidejűleg
fedett kerékpártárolók is kihelyezésre kerülnek.

148 597 061

A projekt a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal
(5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.) épületének
széles körű energetikai felújítását célozza.
A fejlesztés tartalmazza a külső nyílászárók
cseréjét és korszerűsítéseket, a padlásfödém
hőszigetelését, valamint gépészeti fejlesztéseket.
Gépészeti felújításként a korszerűtlen konvektoros
fűtés kerül kiváltásra, és újonnan kialakított
rendszer kerül csatlakoztatásra az épület fő
gépészeti rendszeréhez. Megújuló energetikai
elemként a fejlesztési javaslat fotovoltaikus
rendszer kialakítását tartalmazza.
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7.

A projekt alapvető célja növelni Kiskunfélegyháza
város köz- és zöldterületeinek mennyiségét,
minőségét, és javítani a településképi arculatot
úgy, hogy fenntartható, környezettudatos,
valamint klíma- és családbarát módon járuljon
hozzá a városban élő, illetve a városba látogató
családok, különböző generációk szabadidejének
aktív eltöltéséhez, mindennapjaikat meghatározó
városi funkciók elérhetőségének javításához.

2739

13.

14.

15.

TOP-4.3.1-15-VS1-2016-00001

TOP-5.1.1-15-HE1-2016-00001

TOP-5.1.2-16-KO1-2017-00003

TOP-6.1.4-15-KA1-2016-00001

Orvosi rendelő és szolgálati
lakás felújítása Nyírgelsén

Leromlott városi területek
rehabilitációja Celldömölkön

Heves Megyei
Foglalkoztatási Paktum
a megyei foglalkoztatás
fellendítésére

Foglalkoztatási paktum
folytatása Oroszlány Járás
területén

Dorottya ház kulturális
turisztikai célú hasznosítása
és rekonstrukciója, belvárosi
Látogatóközpont kialakítása

Nyírgelse Község
Önkormányzata

Celldömölk Város
Önkormányzata

Heves Megyei
Önkormányzat

Komárom-Esztergom
Megyei Kormányhivatal

Kaposvár Megyei Jogú
Város Önkormányzata

59 762 746

399 534 161

800 000 000

217 220 000

1 200 000 000

16 263 771

113 467 700

691 000 000

32 035 000

155 291 691

76 026 517

513 001 861

A projekt keretében 12 lakóegység helyreállítása
történik meg az épített környezet minőségének
megújításával, úthálózat korszerűsítésével,
a közösségi funkciót ellátó épület és terek
kialakításával, csapadékvíz-rendezéssel.

1 491 000 000

A Heves megyei foglalkoztatási megállapodás
célja, hogy a Heves Megyei Önkormányzat
vezetésével az egész megyére kiterjedően
létrejövő foglalkoztatási együttműködés,
partnerség alakuljon ki, amely a projekt
megvalósítása során kialakított stratégia mentén
a konzorciumi partnerei bevonásával képzési és
foglalkoztatási programokat valósít meg.

249 255 000

A projekt keretében a Komárom-Esztergom
Megyei Kormányhivatal mint konzorciumvezető
és Oroszlány Város Önkormányzata mint
konzorciumi partner által megvalósítani tervezett
projekt a TOP-5.1.2-15-KO1-2016-00003 projekt
második üteme. Az első ütemben megvalósított
és megvalósítás alatt álló tevékenységekkel
összhangban került megtervezésre a 2. ütem.

1 355 291 691

A projekt célja Kaposvár főterén található,
jelenleg használaton kívüli műemlék, a Dorottya
ház felújítása és abban turisztikai attrakció
létrehozása. A kivitelezés során megtörténik az
épület műemléki helyreállítása, a teljes épület
rekonstrukciója a károsodott és tönkrement
épületszerkezeti elemek cseréjével, továbbá
az épület környezetének rendezése, a kert
helyreállítása, parkolók építése az ingatlan hátsó
részén és egy többalakos, a Dorottya mítoszt
megelevenítő bronz szoborcsoport felállítása
az ingatlan területén. A kétszintes, pincével is
rendelkező épület belvárosi látogatóközpontként,
kiállító- és bemutatótérként, valamint kulturálisszabadidős térként üzemel majd.
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16.

TOP-4.1.1-15-SB1-2016-00025

2740

12.

Nyírgelse Község Önkormányzata az orvosi
rendelő átalakítását, bővítését valósítja meg.
Az épületben egy körzeti orvosi szolgálati
lakás, egy körzeti orvosi rendelő, továbbá egy
fogorvosi rendelő kerül kialakításra. A projektben
eszközbeszerzésre is sor kerül.

18.

19.

20.

21.

TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002

TOP-6.1.5-16-VP1-2017-00001

TOP-6.2.1-15-EG1-2016-00001

Északi iparterület
közlekedésfejlesztése

Pozsonyi utcai óvoda
építése

Nyíregyháza
Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzata

Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata

TOP-6.2.1-16-16-NY1-2017-00003

Óvodafejlesztés Nyíregyháza
Megyei Jogú Város
Önkormányzatánál II. ütem

Nyíregyháza
Megyei Jogú Város
Önkormányzata

TOP-6.3.2-16-NY1-2017-00001

A Nyíregyházi Szabadtéri
Színpad rekonstrukciója
és a „Kiserdők” területének
funkcionális bővítése

Nyíregyháza
Megyei Jogú Város
Önkormányzata

2 914 000 000

2 700 000 000

391 500 000

901 855 317

1 150 758 000

113 105 285

500 000 000

120 639 376

93 570 741

73 646 977

3 027 105 285

A projekt célja az, hogy Nyíregyháza délnyugati és
délkeleti részén található gazdasági-kereskedelmi
területei jobban, könnyebben megközelíthetővé
váljanak a munkavállalók és a vállalkozások
számára.

3 200 000 000

A projekt keretében megvalósul a város északi
ipartelepének közlekedésfejlesztése, amelynek
során a Pápai út és a Kistó utca között kiépül
az Ipar utca folytatása, megteremtve ezzel
a kelet-nyugati irányú közlekedési tengelyt
a túlterhelt belvárosi utak tehermentesítésére,
valamint az iparterület könnyebb elérhetőségét
közösségi közlekedéssel.

512 139 376

A projekt célja Egerben, a Pozsonyi utca
8999/22 helyrajzi számú ingatlanon új óvoda
építése, amellyel száz fő befogadására alkalmas
intézmény létesül, 4 csoportszobával, irodával,
szociális helyiségekkel, melegítőkonyhával,
udvarral. Az óvoda működéséhez szükséges
eszközbeszerzés is megvalósul, amely bútorzatot,
egyéb, nevelési munkához kapcsolódó
berendezéseket, informatikai eszközöket foglal
magában.

995 426 058

A projekt keretében egy bölcsőde és nyolc
óvoda fejlesztése valósul meg, amely során
felújításra és korszerűsítésre kerülnek
az óvodák épületei, megtörténik a játszóudvarok
felújítása, eszközbeszerzés, teakonyha kialakítása.
A projekt célja a 0–3 és a 3–6 év közötti
gyermekek bölcsődei és óvodai ellátáshoz való
hozzáférésének javítása és a szolgáltatások
minőségének fejlesztése, ezzel támogatva
a családokat, kiemelten a kisgyermeket nevelő
nők munkába állását.

1 224 404 977

A projekt célja a Nyíregyházi Szabadtéri Színpad
rekonstrukciója és a „Kiserdők” területének
funkcionális bővítése által elsődlegesen a
városi közterületek környezettudatos, család- és
klímabarát megújítása.
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17.

Gazdaságfejlesztést és
munkaerő mobilitás
ösztönzését szolgáló
közlekedésfejlesztés
Nyíregyháza délkeleti és
délnyugati részén

2741

23.

24.

25.

TOP-6.4.1-15-KA1-2016-00002

Kaposvár Kapostüskevári
csomópontjának
közlekedésbiztonsági és
kerékpárosbarát fejlesztése

TOP-6.4.1-15-SH1-2016-00001

TOP-6.5.1-15-DE1-2016-00005

TOP-6.5.1-15-SG1-2016-00008

Szombathely Megyei Jogú
Város kerékpárosbarát
fejlesztése

A Lehel Utcai Óvoda
épületének energetikai
korszerűsítése

Tarjáni Kéttannyelvű
Általános Iskola energetikai
korszerűstése

Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata

Kaposvár Megyei Jogú
Város Önkormányzata

Szombathely
Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata

Szeged Megyei Jogú
Város Önkormányzata

450 000 000

300 000 000

1 015 000 000

125 000 000

309 999 370

59 575 957

79 216 534

85 918 268

75 787 936

99 584 054

509 575 957

379 216 534

A projekt keretében megvalósuló fejlesztések
a Kaposvár Tüskevár városrészében található,
a forgalmat zavartalanul, biztonságosan átvezetni
képtelen, túlterhelt Kapostüskevári csomópont
fejlesztésére irányulnak.

1 100 918 268

A projekt keretében kerékpárutak építése,
kijelölése, közlekedési csomópontok
közlekedésbiztonsági fejlesztése Szombathely
közigazgatási területén, valamint Szombathely
közigazgatási területén kötött gyűjtésű
kerékpáros közösségi közlekedési rendszer
(közbringa) kiépítése valósul meg.

200 787 936

A projekt célja a debreceni Lehel Utcai Óvoda
épületének energetikai korszerűsítése által
az energiafelhasználás racionalizálása,
az üzemeltetési költségek csökkentése, a fűtési és
világítási rendszerek hatékonyságának növelése.
A fejlesztéseknek köszönhetően javul az óvoda
épületének energetikai minősítés szerinti
besorolása.

409 583 424

A projekt keretén belül megvalósul az utólagos
külső oldali szigetelés, műanyag és fa nyílászárók
cseréje. Ennek és a napelemes fejlesztéseknek
köszönhetően javul az iskola épületének
energetikai minőség szerinti besorolása.
A hőtechnikai fejlesztéssel csökken az épület
fűtésének hőenergia-szükséglete. A beruházás
következtében az üvegházhatást okozó gázok
kibocsátási értékének csökkenése várható.
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26.

TOP-6.3.3-15-DE1-2016-00002

2742

22.

Nagysándortelep –
Vulkántelep és Fészek
lakópark (Téglagyár
városrész) csapadékvíz
elvezetése

A projekt átfogó célja Debrecen Megyei Jogú
Város belterületi csapadékvíz-elvezetési
rendszerének fejlesztése a lakosság
életkörülményeinek javításával. A projekt
keretében megvalósuló csapadékvíz-elvezető
csatornahálózat hozzájárul a helyi vízkárveszélyeztetettség csökkentéséhez a belterületi
rendszerek fejlesztésével.

28.

29.

30.

31.

TOP-6.5.1-15-SG1-2016-00012

A Weöres Sándor Általános
Iskola energetikai
korszerűstése

TOP-6.5.1-15-SG1-2016-00013

A Tabán Általános Iskola
energetikai korszerűsítése

TOP-6.5.1-15-SG1-2016-00014

A Bonifert Domonkos
Általános Iskola energetikai
korszerűsítése

TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00011

A Debrecen,
Bajcsy-Zsilinszky utca 32.
szám alatti házi
gyermekorvosi és védőnői
alapellátás infrastrukturális
fejlesztése

TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00001

Új orvosi rendelő
létrehozása

Szeged Megyei Jogú
Város Önkormányzata

Szeged Megyei Jogú
Város Önkormányzata

Szeged Megyei Jogú
Város Önkormányzata

Debrecen Megyei Jogú
Város Önkormányzata

Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata

309 999 370

309 999 370

309 999 370

103 788 954

62 549 318

112 098 931

84 628 138

142 282 352

30 732 530

48 535 261

422 098 301

394 627 508

A projekt keretén belül megvalósul az utólagos
külső oldali szigetelés, műanyag és fa nyílászárók
cseréje. Ennek és a napelemes fejlesztéseknek
köszönhetően javul az iskola épületének
energetikai minőség szerinti besorolása.
A hőtechnikai fejlesztéssel csökken az épület
fűtésének hőenergia-szükséglete, valamint
az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási
értékének csökkenése várható.

452 281 722

A projekt keretén belül megvalósul az utólagos
külső oldali szigetelés, műanyag és fa nyílászárók
cseréje. Ennek és a napelemes fejlesztéseknek
köszönhetően javul az iskola épületének
energetikai minőség szerinti besorolása.

134 521 484

A projekt keretében megvalósul a Debrecen,
Bajcsy-Zsilinszky utca 32. szám alatt található házi
gyermekorvosi és védőnői rendelő épületének
és udvarának teljes körű külső és belső felújítása.
A felújított épületben négy házi gyermekorvosi
praxis és hét védőnői körzet kerül elhelyezésre.
A projekt keretében eszközbeszerzésre is sor
kerül.

111 084 579

A projekt keretében két felnőtt háziorvosi körzet
kerül integrálásra és elhelyezésre a Szekszárd
4753/5 helyrajzi számú ingatlanon épülő új
rendelőépületben, mert a jelenleg használt
rendelők kis méretű, nem bővíthető helyiségei
a korszerű egészségügyi ellátásra alkalmatlanok.
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27.

A projekt keretén belül megvalósul az utólagos
külső oldali szigetelés, műanyag és fa nyílászárók
cseréje, továbbá napelemes fejlesztések.
A fejlesztés hatására javul az iskola épületének
energetikai minőség szerinti besorolása, csökken
az épület fűtésének hőenergia-szükséglete,
valamint az üvegházhatást okozó gázok
kibocsátási értékének csökkenése várható.

2743

33.

TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003

VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00050

Ügyeleti központ kialakítása

Bölcsőde létesítése Dabason

Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata

Dabas Város
Önkormányzata

206 057 549

345 212 763

67 773 831

239 492 874

273 831 380

584 705 637

A beruházás célja egy új, 56 férőhelyes bölcsődei
intézmény létrehozása Dabason, amely biztosítja
a megfelelő napközbeni kisgyermekellátást
a településen, segítve a szülők munkaerőpiacra
történő visszatérését. A projekt a négy
csoportszobás, 787 négyzetméter alapterületű
épület és az ahhoz tartozó játszóudvar
kialakítását, valamint a kapcsolódó
eszközbeszerzést tartalmazza. A településen
jelenleg nem üzemel önkormányzati fenntartású
bölcsőde, így különösen fontos a hiányzó
kapacitás megteremtése.
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32.

A projekt keretében egy használaton kívüli
irodaház kerül átalakításra, amely során az épület
földszintjén egy gyermekorvosi rendelő, egy
felnőtt ügyeleti rendelő fektetővel, két orvosi
szobával és egy külön bejárattal rendelkező
gyermek ügyeleti rendelő váró kap helyet.
Az emeleten a területi védőnői szolgálat részére
hat védőnői szoba és négy védőnői tanácsadó
helyiség létesül. A fejlesztés során az épület
akadálymentesítése is megtörténik, valamint
kilenc parkoló kerül kialakításra. Az épület
elektromosenergia-ellátásának biztosítására
napelemes rendszer kerül kiépítésre.
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A Kormány 1244/2020. (V. 18.) Korm. határozata
az EFOP-4.2.1-16-2017-00021 azonosító számú („BME Balatonfüredi Tudáscentrum” létrehozása hazánk
digitalizációs versenyképességének, egyetemünk szolgáltatásainak fejlesztése, gyakorlatintegrált oktatásképzési és kutatási infrastruktúránk kapacitásbővítésével 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-4.2.1-16-2017-00021 azonosító számú, „BME Balatonfüredi Tudáscentrum” létrehozása hazánk
digitalizációs versenyképességének, egyetemünk szolgáltatásainak fejlesztése, gyakorlatintegrált oktatásképzési és kutatási infrastruktúránk kapacitásbővítésével című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának
az 1. melléklet szerinti növelésével, és az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye
támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján
hozzájárul, hogy a projekt keretemelése és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 5. §-a ne kerüljön
alkalmazásra,
2. egyetért a projekt 1. pont szerinti többlettámogatásának az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
4. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,
3. egyetért a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2020. augusztus 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A
1.

2.

Projekt azonosító
száma

EFOP-4.2.1-162017-00021
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1. melléklet az 1244/2020. (V. 18.) Korm. határozathoz
B
Projekt megnevezése

„BME Balatonfüredi Tudáscentrum”
létrehozása hazánk digitalizációs
versenyképességének, egyetemünk
szolgáltatásainak fejlesztése,
gyakorlatintegrált oktatás-képzési
és kutatási infrastruktúránk
kapacitásbővítésével

C
Kedvezményezett neve

Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi
Egyetem

D
Eredeti támogatás
(forint)

1 199 320 065

E

F

Többlettámogatás

Megnövelt támogatás

legfeljebb

legfeljebb

(forint)

(forint)

775 000 000

1 974 320 065

G
Projekt rövid bemutatása

A projekt célja
a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi
Egyetem Balatonfüred,
Fürdő utca 17/B szám alatti
telephelyének fejlesztése.
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A Kormány 1245/2020. (V. 18.) Korm. határozata
a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében, összhangban a Modern Városok Program célkitűzéseivel
a Székesfehérváron megvalósuló új multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok-beruházás
támogatásáról
A Kormány a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében, összhangban a Modern Városok Program célkitűzéseivel, a Magyarország
Kormánya és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1383/2015. (VI. 12.) Korm. határozat 6. pontjában foglaltak megvalósítása érdekében
1. egyetért a Modern Városok Program keretében Székesfehérváron megvalósuló, 6000 fő befogadására alkalmas
új multifunkcionális rendezvény- és sportcsarnok (a továbbiakban: Beruházás) Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) általi – központi költségvetési támogatás felhasználásával
megvalósuló önkormányzati magasépítési beruházásként történő – megvalósításával;
2. egyetért azzal, hogy az Önkormányzat – az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.)
Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése alapján – a Beruházási Ügynökség közreműködésével a Beruházás megvalósítása
céljából írjon ki és folytasson le feltételes kivitelezési közbeszerzési eljárást;
3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Beruházás megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési
eljárás eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére a Beruházás megvalósításáról, a kivitelezéshez
kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a kifizetések ütemezésének bemutatásával.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a Beruházás megvalósítására vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatását követő
30 napon belül
		

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.

