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III. Kormányrendeletek

A Kormány 337/2020. (VII. 9.) Korm. rendelete
egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 298. § (5) bekezdésében,
a 2. alcím tekintetében a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.  § (1)  bekezdés  
b) és d) pontjában,
a 3. alcím tekintetében az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40.  § 
(4) bekezdésében,
az 5. alcím tekintetében a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40.  § 
(5) bekezdésében,
a 6. alcím tekintetében a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47.  § 
(3) bekezdésében és 57/B. § (8) bekezdésében,
a 7. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában,
a 8. alcím tekintetében a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47.  § 
(1) bekezdésében, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontjában, a munkaügyi ellenőrzésről 
szóló 1996. évi LXXV. törvény 9. § (5) bekezdésében,
a 16.  § tekintetében a  foglalkoztatás elősegítéséről és a  munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7.  § 
(5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és 
folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A munkaerő-kölcsönzési és a  magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának 
feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 2.  § (1)  bekezdés j)  pont ja)  alpontjában az „adók, járulékok, 
hozzájárulások” szövegrész helyébe a „közterhek” szöveg lép.

2. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint 
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes 
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 63/2006. Korm. rendelet) 17. § (7) bekezdésében 
az „Flt. 57/B. § (3) bekezdés 1. pont ca)–ce) vagy cg) alpontja” szövegrész helyébe az „Flt. 57/B. § (1) bekezdés 1. pont 
ca)–ce) vagy cg) alpontja” szöveg lép.

3. §  Hatályát veszti a 63/2006. Korm. rendelet 17. § (3) bekezdésében az „57/B. §-a” szövegrész.

3. A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott 
szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló  
282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a  meghatározott szakkérdésekben 
kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: 282/2007. Korm. rendelet) 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 164. szám 4665

4. A szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének és 
a létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról szóló  
70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének és a  létszámleépítések 
megelőzése érdekében a  részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról szóló 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet  
(a továbbiakban: 70/2009. Korm. rendelet) 4. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  támogatás az  1407/2013/EU bizottsági rendelet és az  1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti de minimis 
támogatásnak minősül. A  járási hivatal köteles a  felhívást a  megjelentetése előtt bejelenteni a  Támogatásokat 
Vizsgáló Irodának.”

6. §  A 70/2009. Korm. rendelet a következő 7. §-sal egészül ki:
„7.  § Ez  a  rendelet az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  csekély összegű 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet, valamint 
az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély 
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya 
alá tartozó támogatást tartalmaz.”

7. §  A 70/2009. Korm. rendelet
a) 1. § d) pont da) alpontjában az „és járulékai” szövegrész helyébe az „és az azt terhelő közterhek” szöveg,
b) 1.  § d)  pont db)  alpontjában a  „járulékkedvezménnyel foglalkoztatott pályakezdő” szövegrész helyébe 

a „szociális hozzájárulási adókedvezménnyel foglalkoztatott pályakezdő” szöveg
lép.

8. §  Hatályát veszti a 70/2009. Korm. rendelet 1. § d) pont db) alpontjában a „ , valamint a Pftv. 4/A. § (1) bekezdésében 
meghatározott kedvezménnyel csökkentett járulék” szövegrész.

5. A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: „Decentralizált programok 
a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért”, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 
1. prioritás 1.1.1. konstrukció: „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és 
foglalkoztatásának segítése” keretében nyújtható támogatásokról szóló  
132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása

9. §  A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: „Decentralizált programok a  hátrányos 
helyzetűek foglalkoztatásáért”, valamint a  Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció: 
„Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” keretében nyújtható 
támogatásokról szóló 132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet
a) 3.  § a)  pont ac)  alpontjában és a  d)  pont dc)  alpontjában az „és járulékai” szövegrész helyébe az „és az  azt 

terhelő közterhek” szöveg,
b) 5. § (4) bekezdésében az „és járulékainak” szövegrész helyébe az „és közterheinek” szöveg
lép.

6. A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 
módosítása

10. §  A Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról szóló 169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
169/2011. Korm. rendelet)
a) 2.  § (2)  bekezdésében az „Flt. 57/B.  § (3)  bekezdés 1.  pont a)  alpontja” szövegrész helyébe az „Flt. 57/B.  § 

(1) bekezdés 1. pont a) alpontja” szöveg,
b) 4. §-ában az „Flt. 57/A. § (1)–(2) bekezdésében” szövegrész helyébe az „Flt. 57/A. § (1) bekezdésében” szöveg,
c) 10. § (1) bekezdésének nyitó szövegrészében az „Flt. 57/B. § (3) bekezdés 3. alpont g) pontjában” szövegrész 

helyébe az „Flt. 57/B. § (1) bekezdés 3. pont g) alpontjában” szöveg,
d) 11.  § (1)  bekezdésében az „Flt. 57/B.  § (3)  bekezdés 1. és 2.  alpontja” szövegrész helyébe az „Flt. 57/B.  § 

(1) bekezdés 1. és 2. alpontja” szöveg
lép.



4666 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 164. szám 

11. §  Hatályát veszti a 169/2011. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében az „57/B. §-a” szövegrész.

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

12. §  A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. Korm. rendelet) 2.  melléklete 
a 2. melléklet szerint módosul.

8. Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint 
e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

13. §  Az állami foglalkoztatási szerv, a  munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e  szervek hatósági 
és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 320/2014. Korm. rendelet) 
24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ez a rendelet
a) a  munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv 
érvényesítéséről és a  belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 
1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról szóló, 2014. május 15-i 2014/67/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek,
b) a  munkavállalók szabad mozgásával összefüggésben a  munkavállalóknak biztosított jogok gyakorlását 
megkönnyítő intézkedésekről szóló, 2014. április 16-ai 2014/54/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
c) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv módosításáról 
szóló, 2018. június 28-i (EU) 2018/957 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”

14. §  A 320/2014. Korm. rendelet
a) 5. § d) pontjában a „járási hivatal” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szöveg,
b) 6.  § d)  pontjában a „Munkavédelmi Bizottság” szövegrész helyébe az „Országos Munkavédelmi Bizottság” 

szöveg,
c) 14. § (3) bekezdésében a „járási hivatal” szövegrészek helyébe a „kormányhivatal” szöveg,
d) 15. § (3) bekezdésében a „(10) bekezdésében” szövegrész helyébe a „(8) bekezdésében” szöveg
lép.

9. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
 (2) A 13. § 2020. július 30-án lép hatályba.

16. §  Az 5. § az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet, valamint az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást 
tartalmaz.

17. §  Hatályát veszti a  pályakezdő fiatalok, az  ötven év feletti munkanélküliek, valamint a  gyermek gondozását, 
illetve a  családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az  ösztöndíjas 
foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény végrehajtása érdekében a  gazdasági, infrastrukturális, társadalmi, 
szociális és foglalkoztatási szempontból legkedvezőtlenebb helyzetű kistérségek, valamint települések 
felsorolásáról szóló 48/2009. (III. 6.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 337/2020. (VII. 9.) Korm. rendelethez

A 282/2007. Korm. rendelet 3. számú mellékletében foglalt táblázat 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A B

A szakkérdés (vizsgálat) megjelölése Illetékes állami szerv]

10. Munkabiztonsági vizsgálatok:

a) súlyos munkabalesetek vizsgálata
foglalkoztatáspolitikáért felelős 
miniszter

b) az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2016. március 9-i 2016/425 európai parlamenti 
és tanácsi rendelet I. melléklete alapján a II. és III. kategóriába tartozó 
egyéni védőeszközök megfelelőségének vizsgálata

foglalkoztatáspolitikáért felelős 
miniszter

2. melléklet a 337/2020. (VII. 9.) Korm. rendelethez

 1.  A 272/2014. Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 11. sora helyébe a következő sor lép:

(A B C D E

1. Program Alap Prioritás IH minisztérium Szakpolitikai felelős)

11. GINOP
ESZA, Ifjúsági 

Foglalkoztatási 
Kezdeményezés

5. Foglalkoztatás PM
innovációért és 

technológiáért felelős 
miniszter 

 2.  A 272/2014. Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 38. sora helyébe a következő sor lép:

(A B C D E

1. Program Alap Prioritás IH minisztérium Szakpolitikai felelős)

38. VEKOP ESZA
8. Foglalkoztathatóságot 

támogató programok
PM

innovációért és 
technológiáért felelős 

miniszter
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A Kormány 338/2020. (VII. 9.) Korm. rendelete
a MALÉV GH Földi Kiszolgáló Zártkörűen Működő Részvénytársaság „felszámolás alatt” stratégiailag kiemelt 
jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

A Kormány a  csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Kormány a  MALÉV GH Földi Kiszolgáló Zártkörűen Működő Részvénytársaság „felszámolás alatt” (székhely: 
1185  Budapest, Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér; cégjegyzékszám: 01-10-045484; adószám: 
13771917-2-43) gazdasági társaságot (a továbbiakban: Társaság) a  csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 
1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65.  § (3)  bekezdés a) és d)  pontja alapján stratégiailag kiemelt 
jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősíti.

2. §  A Kormány megállapítja, hogy a  Társaság mint stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet 
vonatkozásában a Cstv. 65–67. §-át kell alkalmazni.

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

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

A belügyminiszter 21/2020. (VII. 9.) BM rendelete
egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ létrehozásával 
kapcsolatos módosításáról

A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 35. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím és az  1.  melléklet tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 13. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím, valamint a  2.  melléklet tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 2. pont a) és d) alpontjában és 21. pont b) alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló  
2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 21. pont d) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 5. alcím tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló  
2015. évi XLII. törvény 342/A. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. A büntetés-végrehajtási szervek területére történő be- és kilépés, valamint a büntetés-végrehajtási 
szervek területén tartózkodás részletes szabályairól szóló 44/2007. (IX. 19.) IRM rendelet módosítása

1. §  A büntetés-végrehajtási szervek területére történő be- és kilépés, valamint a  büntetés-végrehajtási szervek 
területén tartózkodás részletes szabályairól szóló 44/2007. (IX. 19.) IRM rendelet 11. § (1) bekezdésében a „Büntetés-
végrehajtás Központi Kórház” szövegrész helyébe a „Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ” szöveg lép.

2. Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai 
alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, 
a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló  
57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet módosítása

2. §  Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, 
közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a  szolgálat-, illetve keresőképtelenség 
megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet  
(a továbbiakban: R1.) 7. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos 
szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló  
30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

3. §  A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról 
és a  betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet (a továbbiakban: R2.) 
6. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. §  Az R2. 11. melléklet 3. alcím 3. pont a)–e) alpontjában a „Büntetés-végrehajtás Központi Kórháza (Tököl)” szövegrész 
helyébe a „Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ” szöveg lép.
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4. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati 
viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás 
szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

5. §  A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban 
álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a  folyósítás szabályairól szóló  
33/2015. (VI. 16.) BM rendelet 1.  melléklet III. alcímében a  „Büntetés-végrehajtás Központi Kórház” szövegrész 
helyébe a „Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ” szöveg lép.

5. A rendvédelmi igazgatási alkalmazottak rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyával 
összefüggő egyes szabályokról szóló 4/2019. (III. 11.) BM rendelet módosítása

6. §  A rendvédelmi igazgatási alkalmazottak rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyával összefüggő egyes 
szabályokról szóló 4/2019. (III. 11.) BM rendelet 4. melléklet III. pontjában a „Büntetés-végrehajtás Központi Kórház” 
szövegrész helyébe a „Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ” szöveg lép.

6. Záró rendelkezések

7. §  Ez a rendelet 2020. november 1-jén lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 21/2020. (VII. 9.) BM rendelethez

 1.  Az R1. 7. melléklet 2. függelék 2. alcím I. pontjában foglalt táblázat B:3 mezője helyébe a következő mező lép:

(B

szolgálati beosztás)

(3.) főigazgató

 2.  Az R1. 7. melléklet 2. függelék 2. alcím I. pontjában foglalt táblázat a következő 10a. és 10b. sorral egészül ki:

(A  B  C  D

1.
besorolási 

kategória
szolgálati beosztás

Felvételkor, valamint a 40 éves kor 

alatti állományban lévőkre vonatkozó 

alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban 

lévőkre vonatkozó alkalmassági 

kategóriába sorolás)

10a. főosztályvezető 1 orvos igazgató III. III., IV.

10b. főosztályvezető 1 ápolási igazgató III. III., IV.

 3.  Hatályát veszti az R1. 7. melléklet 2. függelék 2. alcím I. pontjában foglalt táblázat 7. sora.
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2. melléklet a 21/2020. (VII. 9.) BM rendelethez

 1.  Az R2. 6. melléklet I. alcím 2. pontjában foglalt táblázat C:4 mezője helyébe a következő mező lép:

(C

szolgálati beosztás)

(4.) főigazgató

 2.  Az R2. 6. melléklet I. alcím 2. pontjában foglalt táblázat a következő 10b. és 10c. sorral egészül ki:

[A  B  C  D  E

 1. vezetői 

 kategória
besorolási kategória  beosztás

 hivatásos pótlék mértéke (%)

 2. alapfeladat nem alapfeladat]

10b. középvezető főosztályvezető 1 orvos igazgató 100

10c. középvezető főosztályvezető 1 ápolási igazgató 100

 3.  Hatályát veszti az R2. 6. melléket I. alcím 2. pontjában foglalt táblázat 8. sora.

A belügyminiszter 22/2020. (VII. 9.) BM rendelete
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásért, 
a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, valamint értesítésért fizetendő igazgatási szolgáltatási 
díjról szóló 16/2007. (III. 13.) IRM–MeHVM együttes rendelet, valamint a magánútlevél soron kívüli, 
sürgősségi, valamint azonnali eljárásban történő kiállításáért fizetendő igazgatási szolgáltatási pótdíj 
megfizetéséről szóló 69/2011. (XII. 30.) BM rendelet módosításáról

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47.  § (2)  bekezdés c)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § 
(1)  bekezdés 22.  pontjában meghatározott feladat- és hatáskörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel 
egyetértésben –,
a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (2) bekezdés f ) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 
3., 11. és 17. pontjában meghatározott feladat- és hatáskörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 1.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel 
egyetértésben –
a következőket rendelem el:

1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásért, 
a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, valamint értesítésért fizetendő igazgatási 
szolgáltatási díjról szóló 16/2007. (III. 13.) IRM–MeHVM együttes rendelet módosítása

1. §  Hatályát veszti a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásért, 
a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, valamint értesítésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 
16/2007. (III. 13.) IRM–MeHVM együttes rendelet
a) 4. § (1) bekezdésében az „– adatszolgáltatási eljárás esetében ideértve a fellebbezés díját is –” szövegrész és 

az „ , illetőleg a fellebbezés benyújtásakor” szövegrész,
b) 4. § (7) bekezdése.
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2. A magánútlevél soron kívüli, sürgősségi, valamint azonnali eljárásban történő kiállításáért fizetendő 
igazgatási szolgáltatási pótdíj megfizetéséről szóló 69/2011. (XII. 30.) BM rendelet módosítása

2. §  A magánútlevél soron kívüli, sürgősségi, valamint azonnali eljárásban történő kiállításáért fizetendő igazgatási 
szolgáltatási pótdíj megfizetéséről szóló 69/2011. (XII. 30.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 1.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„1.  § E  rendelet személyi hatálya kiterjed azokra a  magyar állampolgárokra, akik magánútlevél, második 
magánútlevél soron kívüli, sürgősségi vagy azonnali kiadását vagy pótlását (a továbbiakban együtt: kiállítását) kérik.”

3. §  Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. és 3. §, valamint az 1. melléklet 2021. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 22/2020. (VII. 9.) BM rendelethez
„1. melléklet a 69/2011. (XII. 30.) BM rendelethez

 1.  Magánútlevél és második magánútlevél soron kívüli eljárásban történő kiállításának igazgatási szolgáltatási pótdíja: 
19 000 forint.

 2.  Magánútlevél és második magánútlevél sürgősségi eljárásban történő kiállításának igazgatási szolgáltatási pótdíja: 
29 000 forint.

 3.  Magánútlevél és második magánútlevél azonnali eljárásban történő kiállításának igazgatási szolgáltatási pótdíja: 
39 000 forint.”
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 318/2020. (VII. 9.) KE határozata
államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés j)  pontja, valamint a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 
204.  §-a alapján – a  miniszterelnök javaslatára – megállapítom, hogy Perényi Sigismund Peternek, az  Innovációs 
és Technológiai Minisztérium államtitkárának e  megbízatása – azonnali hatályú lemondására tekintettel –  
2020. június 24-ei hatállyal megszűnt.

Budapest, 2020. július 3.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. július 6.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/02787-2/2020.

A köztársasági elnök 319/2020. (VII. 9.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV.  törvény 
9.  §-a alapján – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/926/3/2020. számú előterjesztésére – 
Lupák  János (névmódosítás előtti neve: Lupák Iván Mihajlovics; születési hely, idő: Beregkisfalud [Szovjetunió], 
1979. augusztus 27.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2020. június 19.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. június 23.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/02403-3/2020.
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A köztársasági elnök 320/2020. (VII. 9.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 
9.  §-a alapján – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/926/3/2020. számú előterjesztésére – Lupák György 
(névmódosítás előtti neve: Lupák Heorhij Ivánovics; születési hely, idő: Nyiresújfalu [Ukrajna], 2005. április 15.) 
magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2020. június 19.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. június 23.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/02403-4/2020.

A köztársasági elnök 321/2020. (VII. 9.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 
9.  §-a alapján – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/926/3/2020. számú előterjesztésére – Lupák Viktória 
(névmódosítás előtti neve: Lupák Viktória Iványivna; születési hely, idő: Nyiresújfalu [Ukrajna], 2008. augusztus 2.) 
magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2020. június 19.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. június 23.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/02403-5/2020.
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A Kormány 1371/2020. (VII. 9.) Korm. határozata
a Semmelweis Egyetem Belső Klinikai Tömb II. számú Belgyógyászati Klinika rekonstrukciójáról

A Kormány a  Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekthez kapcsolódó intézkedésekről szóló 1314/2019. (V. 30.) Korm. határozat 
1. pontjában foglaltak végrehajtása érdekében
 1. egyetért a  Semmelweis Egyetem Belső Klinikai Tömb II. számú Belgyógyászati Klinika rekonstrukciójának 

(a  továbbiakban: Beruházás) megvalósításával az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest belterület 
36771/14  helyrajzi számú ingatlanon azzal, hogy a  Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek a  Semmelweis 
Egyetem vagyonkezelésébe kerüljenek;

 2. a Beruházás megvalósítása 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 2 098 145 505 forintban határozza meg;

 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a  2.  pont szerinti összeg 2020. évi részének finanszírozása 
érdekében 863 903 662 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, 13. Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekt előkészítése és megvalósítása alcím, 
1. Kútvölgyi Klinikai Tömb Belső és Külső Klinikai Tömbben való elhelyezésének megvalósítása jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 4. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 
gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2021. évi részének rendelkezésre állásáról a 2021. évi központi költségvetés 
kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó fejezetében.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1372/2020. (VII. 9.) Korm. határozata
a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika műtéti épületének rekonstrukciójáról

A Kormány az  Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet és a Semmelweis XXI. Fejlesztési 
Projekthez kapcsolódó intézkedésekről szóló 1774/2018. (XII. 21.) Korm. határozat alapján, a  szívtranszplantáció fejlesztése 
érdekében
 1. egyetért a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán a perioperatív transzplantációs részleg 

és a  műtői kapacitás bővítésének (a  továbbiakban: Beruházás) megvalósításával az  ingatlan-nyilvántartás szerinti 
Budapest belterület 6847 helyrajzi számú ingatlanon, azzal, hogy a  Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek 
a Semmelweis Egyetem vagyonkezelésébe kerüljenek;

 2. a Beruházás megvalósítása 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 3 081 460 289 forintban határozza meg;

 3. 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 XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezet, 1. Egyedi magasépítési beruházások cím, 
13. Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekt előkészítése és megvalósítása alcímet a 3. Városmajori Szív- és Érgyógyászati 
Klinika műtéti épülete rekonstrukciójának megvalósítása jogcímcsoporttal egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal
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 4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a  2.  pont szerinti összeg 2020.  évi részének finanszírozása 
érdekében 286 030 249 forint rendelkezésre állásáról a  Kvtv. 1.  melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési 
beruházások fejezet, 1. Egyedi magasépítési beruházások cím, 13. Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekt előkészítése 
és megvalósítása alcím, 3. Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika műtéti épülete rekonstrukciójának 
megvalósítása jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 5. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 
gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2021. évi részének rendelkezésre állásáról a 2021. évi központi költségvetés 
kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó fejezetében;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében
 6. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 

gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2022. évi részének rendelkezésre állásáról a 2022. évi központi költségvetés 
kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó fejezetében.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a 2022. évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1373/2020. (VII. 9.) Korm. határozata
az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretében támogatott egyes projektek 
forrásszerkezetének, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének 
megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány
a) egyetért az  1.  mellékletben felsorolt, forrásszerkezet-változással érintett projektek (a  továbbiakban: 

forrásszerkezet-változással érintett projektek) forrásszerkezetének az 1. melléklet szerinti módosításával,
b) felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert a  forrásszerkezet-változással érintett projektek 

támogatási szerződéseinek 1. melléklet szerinti módosítására,
c) egyetért a „Vasúti infrastruktúra felmérése és adatfeltöltése (VIKI 3. ütem)” projekt megvalósításával,
d) egyetért a  „MÁV-START Zrt. gördülőállomány fejlesztése nagykapacitású motorvonatok beszerzésével” és 

a  „8 db nagykapacitású motorvonat beszerzése a  MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság részére” projektek összevonásával.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. 

(V.  18.) Korm. határozat [a  továbbiakban: 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat] 2.  melléklete a  2.  melléklet szerint 
módosul.

 4. Az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat
a) 1. pont f ) alpont fa) pont faa) alpontjában a „117,49%-áig” szövegrész helyébe a „111,59%-áig” szöveg,
b) 1. pont f ) alpont fa) pont fab) alpontjában a „132,69%-áig” szövegrész helyébe a „123,75%-áig” szöveg,
c) 1. pont f ) alpont fa) pont fac) alpontjában a „157,50%-áig” szövegrész helyébe a „153,00%-áig” szöveg,
d) 1. pont h) alpontjában a „206,19%-áig” szövegrész helyébe a „200,26%-áig” szöveg,
e) 1. pont i) alpontjában a „126,42%-áig” szövegrész helyébe a „100%-áig” szöveg,
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f ) 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat C:2 mezőjében a „665,09” szövegrész helyébe a „665,05” szöveg,
g) 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat C:2 mezőjében az „549,692” szövegrész helyébe az „558,692” szöveg,
h) 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat C:2 mezőjében a „145,67” szövegrész helyébe a „117,47” szöveg
lép.

 5. Az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
a) D:8 mezőjében a „0,58” szövegrész helyébe a „0,52” szöveg,
b) D:29 mezőjében a „74,06 szövegrész helyébe a „74,02” szöveg,
c) D:34 mezőjében a „3,60” szövegrész helyébe a „3,59” szöveg,
d) D:36 mezőjében a „2,80” szövegrész helyébe a „2,78” szöveg,
e) D:37 mezőjében a „14,00” szövegrész helyébe a „13,86” szöveg,
f ) D:39 mezőjében a „6,70” szövegrész helyébe a „6,49” szöveg,
g) D:41 mezőjében a „3,51” szövegrész helyébe a „3,52” szöveg,
h) D:42 mezőjében az „1,80” szövegrész helyébe az „1,50” szöveg,
i) D:43 mezőjében a „16,31” szövegrész helyébe a „16,30” szöveg,
j) D:44 mezőjében a „10,89” szövegrész helyébe a „10,88” szöveg,
k) B:51 mezőjében a „MÁV-START Zrt. gördülőállomány fejlesztése nagykapacitású motorvonatok beszerzésével 

beszerzése” szövegrész helyébe a  „MÁV-START Zrt. gördülőállomány fejlesztése 19  db nagykapacitású 
motorvonat beszerzésével” szöveg,

l) D:51 mezőjében a „60,55” szövegrész helyébe a „99,55” szöveg,
m) D:55 mezőjében a „8,10” szövegrész helyébe a „6,77” szöveg,
n) D:61 mezőjében a „3,66” szövegrész helyébe a „3,62” szöveg,
o) D:65e mezőjében a „15,37” szövegrész helyébe a „15,38” szöveg,
p) D:71 mezőjében a „172,721” szövegrész helyébe a „172,73” szöveg,
q) D:74 mezőjében a „8,50” szövegrész helyébe a „7,94” szöveg,
r) D:76 mezőjében a „8,00” szövegrész helyébe a „7,91” szöveg,
s) D:81 mezőjében a „17,62” szövegrész helyébe a „17,63” szöveg,
t) D:86 mezőjében a „10,00” szövegrész helyébe a „9,90” szöveg,
u) D:96 mezőjében a „14,10” szövegrész helyébe a „13,97” szöveg,
v) D:98 mezőjében az „1,80” szövegrész helyébe az „1,70” szöveg,
w) E:106 mezőjében a  „Gyorsúttá fejleszthető 2×2 sávos, fizikai elválasztással rendelkező főút kiépítésének 

folytatása.” szövegrész helyébe a „2×2 sávos, fizikai elválasztással rendelkező főút kiépítésének folytatása, 
fejlesztése” szöveg,

x) B:107 mezőjében az „R67 Kaposvár és az M7 közötti szakasz (érintett települések elkerülését is megvalósító) 
fejlesztése” szövegrész helyébe a „Kaposfüred elkerülő út előkészítése (67. sz. főút Kaposvár és az M7 közötti 
szakasz fejlesztése)” szöveg,

y) D:107 mezőjében a „33,87 (82,10% becsült támogatási intenzitás szerint csökkentett összeg)” szövegrész 
helyébe az „1,05 (becsült támogatási intenzitás: 100%)” szöveg,

z) E:107 mezőjében a „2×2 sávos – autóúttá fejleszthető – gyorsút építése” szövegrész helyébe a „Kaposfüred 
elkerülő út előkészítése, valamint 2×2 sávos főút építése” szöveg

lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1373/2020. (VII. 9.) Korm. határozathoz

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

1.

Projekt 

azonosító 

száma

Projekt 

megnevezése

Támogatást 

igénylő 

neve

Projekt eredeti támogatási intenzitása és forrásszerkezete Változás Projekt támogatási intenzitása és forrásszerkezete a módosítás után

Projekt 

összköltsége 

(forint)

Projekt rövid 

bemutatása

2.

Projekt 

támogatási 

intenzitása 

(%)

Projekt Integrált 

Közlekedésfejlesztési 

Operatív Program 

(a továbbiakban: 

IKOP) keretében 

finanszírozandó 

támogatásának 

összege 

(forint)

Projekt részére 

finanszírozni 

tervezett EU 

felé el nem 

számolható 

megtérülő 

projektköltség 

(forint)

Projekt részére a Fejezet Integrált 

Közlekedésfejlesztési Operatív Program 

(IKOP) előirányzatának (a továbbiakban: 

IKOP-előirányzat) hazai társfinanszírozása 

terhére biztosítandó forrás

Projekt 

támogatási 

intenzitása 

(%)

Projekt IKOP 

keretében 

finanszírozandó 

támogatásának 

összege 

(forint)

Projekt részére 

finanszírozni 

tervezett EU 

felé el nem 

számolható 

megtérülő 

projektköltség 

(forint)

Projekt részére az IKOP-előirányzat 

hazai társfinanszírozása terhére 

biztosítandó forrás

Projekt 

támogatási 

intenzitása 

(%)

Projekt IKOP 

keretében 

finanszírozandó 

támogatás 

összege 

(forint)

Projekt részére 

finanszírozni 

tervezett EU 

felé el nem 

számolható 

megtérülő 

projektköltség 

(forint)

Projekt részére az IKOP-előirányzat 

hazai társfinanszírozása terhére 

biztosítandó forrás

3.

Projekt le 

nem vonható, 

az Európai Unió 

(a továbbiakban: 

EU) felé el nem 

számolható általános 

forgalmi adó 

(a továbbiakban: 

ÁFA) IKOP hazai 

társfinanszírozás 

terhére

(forint)

Az EU felé nem 

elszámolható 

egyéb költségek 

IKOP hazai 

társfinanszírozás 

terhére 

(forint)

Projekt le nem 

vonható, az EU 

felé el nem 

számolható 

ÁFA IKOP hazai 

társfinanszírozás 

terhére 

(forint)

Az EU felé el 

nem számolható 

egyéb költségek 

IKOP hazai 

társfinanszírozás 

terhére 

(forint)

Projekt le nem 

vonható, az EU 

felé el nem 

számolható 

ÁFA IKOP hazai 

társfinanszírozás 

terhére 

(forint)

Az EU felé el 

nem számolható 

egyéb költségek 

IKOP hazai 

társfinanszírozás 

terhére 

(forint)

4.
IKOP-1.1.0-15-

2017-00029

M8 autóút 

Körmend–

Rábafüzes, 

országhatár 

szakasz 

2×1 sávos 

előkészítése és 

építése

NIF Zrt. 100% 74 064 752 511 0 18 915 308 186 0 0 – 41 019 434 0 0 + 41 019 434 100 74 023 733 077 0 18 915 308 186 41 019 434 92 980 060 697

2×1 sávos 

autóút 

előkészítése és 

építése.

5.
IKOP-4.1.0-15-

2016-00004

Kaposfüred 

elkerülő út 

előkészítése,  

(67. sz. főút 

Kaposvár és 

az M7 közötti 

szakasz 

fejlesztése)

NIF Zrt. 82,1% 33 873 362 747 7 385 300 769 20 009 311 616 34 787 728 448 + 17,9 – 32 824 443 955 – 7 385 300 769 0 + 40 209 744 724 100 1 048 918 792 0 20 009 311 616 74 997 473 172 96 055 703 580

Kaposfüred 

elkerülő út 

előkészítése, 

valamint  

2×2 sávos főút 

építése
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2. melléklet az 1373/2020. (VII. 9.) Korm. határozathoz

Az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 65j. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[A B C D E

1.
Felhívás azonosító 

jele
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt indikatív támogatási kerete 

(Mrd Ft)
Szakmai elvárások]

65j. IKOP-2.1.0-15
Vasúti infrastruktúra felmérése 
és adatfeltöltése (VIKI 3. ütem)

KTI Közlekedéstudományi 
Intézet Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság 
(konzorciumvezető) és 

Innovációs és Technológiai 
Minisztérium konzorciuma

9,00 (becsült támogatási 
intenzitás: 100%)

A nemzeti infrastruktúra regiszterhez (VIKI) kapcsolódó 
infrastruktúra-felmérési és adatfeldolgozási, valamint 

adatbázis feltöltési feladatok ellátása
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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.

A Kormány 1374/2020. (VII. 9.) Korm. határozata
a „»Kreatív város – fenntartható vidék« – a Nyugat-Pannon régióban új regionális fejlesztési koncepció 
megvalósításáról” című nemzeti programmal összefüggő feladatokról és azok finanszírozásáról szóló 
1337/2016. (VII. 4.) Korm. határozat módosításáról

A „»Kreatív város – fenntartható vidék« – a  Nyugat-Pannon régióban új regionális fejlesztési koncepció 
megvalósításáról” című nemzeti programmal összefüggő feladatokról és azok finanszírozásáról szóló 1337/2016. 
(VII. 4.) Korm. határozat a következő 11. ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„11. a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87.  § (1e)  bekezdés a)  pont ab)  alpontjában 
foglaltakra tekintettel egyetért azzal, hogy a  2.  mellékletben foglalt táblázat E:4–E:8 és F:4–F:8 mezőjében 
meghatározott források közötti átcsoportosítást Kőszeg Város Önkormányzata kérelmére a  TOP végrehajtásának 
felelőse engedélyezheti.”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök


	A Kormány 337/2020. (VII. 9.) Korm. rendelete
	egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 338/2020. (VII. 9.) Korm. rendelete
	a MALÉV GH Földi Kiszolgáló Zártkörűen Működő Részvénytársaság „felszámolás alatt” stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

	A belügyminiszter 21/2020. (VII. 9.) BM rendelete
	egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ létrehozásával kapcsolatos módosításáról

	A belügyminiszter 22/2020. (VII. 9.) BM rendelete
	a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásért, a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, valamint értesítésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2007. (III. 13.) IRM–MeHVM együttes re

	A köztársasági elnök 318/2020. (VII. 9.) KE határozata
	államtitkári megbízatás megszűnésének megállapításáról

	A köztársasági elnök 319/2020. (VII. 9.) KE határozata
	állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

	A köztársasági elnök 320/2020. (VII. 9.) KE határozata
	állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

	A köztársasági elnök 321/2020. (VII. 9.) KE határozata
	állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

	A Kormány 1371/2020. (VII. 9.) Korm. határozata
	a Semmelweis Egyetem Belső Klinikai Tömb II. számú Belgyógyászati Klinika rekonstrukciójáról

	A Kormány 1372/2020. (VII. 9.) Korm. határozata
	a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika műtéti épületének rekonstrukciójáról

	A Kormány 1373/2020. (VII. 9.) Korm. határozata
	az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretében támogatott egyes projektek forrásszerkezetének, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határoza

	A Kormány 1374/2020. (VII. 9.) Korm. határozata
	a „»Kreatív város – fenntartható vidék« – a Nyugat-Pannon régióban új regionális fejlesztési koncepció megvalósításáról” című nemzeti programmal összefüggő feladatokról és azok finanszírozásáról szóló 1337/2016. (VII. 4.) Korm. határozat módosításáról
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