
 MAGYAR KÖZLÖNY 165. szám

 M A G YA R O R S Z Á G  H I VATA L O S  L A PJ A
 2020. július 10., péntek

 Tartalomjegyzék

339/2020. (VII. 10.) Korm. rendelet A Citadella erőd és környezete megújításához és értékőrző 
fenntartásához szükséges beruházásokkal összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról, valamint az eljáró hatóságok kijelöléséről 4683

340/2020. (VII. 10.) Korm. rendelet Az ALFÖLDI NYOMDA Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
97,71%-os üzletrészének a Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság általi megvásárlása nemzetstratégiai 
jelentőségűnek minősítéséről 4687

37/2020. (VII. 10.) AM rendelet A karácsonyfa-ültetvények után igénybe vehető támogatásról 4688

1375/2020. (VII. 10.) Korm. határozat ENSZ Terrorizmus Ellenes Hivatala (UNOCT) budapesti regionális 
programtámogató irodájának létrehozásáról 4692

1376/2020. (VII. 10.) Korm. határozat A Magyar Falu Program – sportparkok építése alprogram keretében 
megvalósuló egyes beruházásokhoz szükséges fedezet biztosításáról 4693

1377/2020. (VII. 10.) Korm. határozat A „Kerékpározás éve” program megvalósításával összefüggő kormányzati 
intézkedésekről 4693

1378/2020. (VII. 10.) Korm. határozat Egyes állami vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról 4696

1379/2020. (VII. 10.) Korm. határozat A védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések 
központosított rendszerének működéséhez és az ezzel kapcsolatos 
közfeladatok ellátásához szükséges forrás biztosításáról 4701

1380/2020. (VII. 10.) Korm. határozat A Színház- és Filmművészetért Alapítvány létrehozásáról, valamint 
a Színház- és Filmművészetért Alapítvány és a Színház- és Filmművészeti 
Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról 4702

1381/2020. (VII. 10.) Korm. határozat Az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. cégnevében 
a „nemzeti” kifejezés használatának engedélyezéséről 4703

1382/2020. (VII. 10.) Korm. határozat Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága elhelyezését biztosító 
intézkedésekről 4703

1383/2020. (VII. 10.) Korm. határozat A Hagyományok Háza filmarchívumának digitalizálása és megőrzése 
érdekében szükséges intézkedésekről 4704

1384/2020. (VII. 10.) Korm. határozat A Magyar Szabadságharcosok Múzeuma megvalósításához és 
a Citadella-sétány megújításához szükséges intézkedésekről, valamint 
egyes kormányhatározatok módosításáról 4705

1385/2020. (VII. 10.) Korm. határozat A Gellért-hegy közösségi közlekedési kapcsolatának megteremtéséhez 
és közterületeinek megújításához, valamint további budapesti 
fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről 4706

1386/2020. (VII. 10.) Korm. határozat A Modern Városok Program keretében a Veszprémi Iparos Park 
beruházás megvalósítása érdekében történő többlettámogatás biztosításáról 4707



4682 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 165. szám 

 Tartalomjegyzék

1387/2020. (VII. 10.) Korm. határozat A Hargita Megyei Mozgássérültek Szervezete ingatlanberuházásának 
támogatása finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról, valamint 
az Aquinói Szent Tamás Közéleti Egyesület támogatásáról 4708

1388/2020. (VII. 10.) Korm. határozat Az EFOP-4.1.2-17 azonosító jelű („Iskola 2020” Köznevelési intézmények 
infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és 
a minőségi oktatás megteremtése érdekében” című) felhívás keretében 
megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, valamint 
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési 
keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat 
módosításáról 4710

1389/2020. (VII. 10.) Korm. határozat A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 3. és 4. prioritása 
keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről 4713

1390/2020. (VII. 10.) Korm. határozat Egyes egyházi támogatásokat tartalmazó kormányhatározatok módosításáról 4716

1391/2020. (VII. 10.) Korm. határozat A Magyarország Kormánya és a Fülöp-szigeteki Köztársaság Kormánya 
közötti kétoldalú technikai együttműködésről szóló keretmegállapodás 
szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról 4718

47/2020. (VII. 10.) ME határozat A Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti 
határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április 27-én 
aláírt Egyezmény módosításáról szóló Egyezmény létrehozására adott 
felhatalmazásról 4719

48/2020. (VII. 10.) ME határozat A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar 
Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom 
ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt 
Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló 
Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról 4719

49/2020. (VII. 10.) ME határozat Az Ukrajna és Magyarország között létrejött nemzetközi szerződés 
alapján működő Magyar–Ukrán Kisebbségi Vegyes Bizottság tagjainak 
felmentéséről és új tagok kinevezéséről 4720

50/2020. (VII. 10.) ME határozat A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke jogviszonya 
megszűnésének megállapításáról és a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal elnökének kinevezéséről 4720

51/2020. (VII. 10.) ME határozat Az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok 
magyar tagozati elnökeinek felmentéséről és kinevezéséről 4721



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 165. szám 4683

III. Kormányrendeletek

A Kormány 339/2020. (VII. 10.) Korm. rendelete
a Citadella erőd és környezete megújításához és értékőrző fenntartásához szükséges beruházásokkal 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról, valamint az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés a)–c) pontjában, valamint 12. § (5) bekezdés a)–d) és f ) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 3. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 6.  § a)  pontja tekintetében a  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198.  § (1)  bekezdés 3.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 8.  § tekintetében a  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198.  § (1)  bekezdés 9.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a  Citadella erőd és környezete 
területén lévő ingatlanokon, valamint az  ezen ingatlanokból a  telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé 
válását követően kialakított ingatlanokon megvalósuló, az  1.  mellékletben meghatározott beruházásokkal 
(a továbbiakban: Beruházások) összefüggő, a 2. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

 (2) A Kormány a Beruházásokkal összefüggő,
a) a 2. melléklet 4., 8., 10. és 11. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként Budapest 

Főváros Kormányhivatalát,
b) a 2.  melléklet 7.  pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként a  Belügyminisztérium 

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot
jelöli ki.

 (3) Az  (1)  bekezdés alkalmazásában a  Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a  közigazgatási 
hatósági ügyeket, amelyek
a) a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
b) a Beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó – a  megvalósítandó építmény megközelítését és működését 

segítő – útépítési, parkolóépítési, műtárgyépítési, járdaépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési munkákra 
vonatkoznak.

2. § (1) A Kormány kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánítja az 1. mellékletben meghatározott Beruházásokat, amelyek 
helyszíne és közvetlen környezete az 1. melléklet szerint meghatározott ingatlanok területe.

 (2) A  Kormány a  Beruházások során építési tevékenységgel érintett telek közvetlen környezetébe tartozó, az  építési 
tevékenység költséghatékony elvégzéséhez szükséges közterület használatának feltétlenül szükséges időtartamát 
az 1. melléklet szerint határozza meg.

3. §  A Beruházásokkal összefüggő építési, felújítási, átalakítási, bővítési, helyreállítási, korszerűsítési, fejlesztési, bontási 
és beszerzési tevékenység közfeladatnak minősül.

4. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.
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5. § (1) A  Beruházásokkal összefüggésben előzetes régészeti dokumentáció készítése nem szükséges, ha a  kulturális 
örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/C.  § (2)  bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő 
örökségvédelmi hatástanulmány az adott beruházáshoz köthetően már rendelkezésre áll.

 (2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti dokumentum nem áll rendelkezésre, egyszerűsített előzetes régészeti dokumentációt 
kell készíteni.

6. §  A Beruházásokkal összefüggésben
a) építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni,
b) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
c) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni,
d) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye,
e) a településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció nem kötelező,
f ) a Műemléki Tanácsadó Testület szakértői véleményét nem kell kikérni,
g) a településfejlesztési koncepcióról, az  integrált településfejlesztési stratégiáról és a  településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet 27. §-a szerinti közterület alakítási terv készítésének és alkalmazásának nincs helye.

7. § (1) A  Beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – az  előzetes 
vizsgálati eljárás és a  környezeti hatásvizsgálati eljárás, valamint a  természetvédelmi hatósági eljárás kivételével, 
vagy ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.

 (2) A  Beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben a  szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési 
határidő – a környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság eljárása kivételével, vagy ha jogszabály rövidebbet 
nem állapít meg – öt nap.

 (3) A  Beruházások helyszíneként érintett, 1.  melléklet szerinti ingatlanok vonatkozásában a  terepszint alatt ezen 
ingatlanok által érintett mesterséges pince- és barlangrendszerben a  Beruházásokkal összefüggő tartószerkezeti 
megerősítésekhez szükséges tevékenységhez kapcsolódó engedélyezés határideje harminc nap.

8. §  A Beruházások előkészítésére és megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárásoknál az  építtető – az  építési 
beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének 
részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 
14. § (2) bekezdés b) pontja alapján – indokolási kötelezettség nélkül dönthet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.

9. §  A Beruházások megvalósításának helyszíne és annak közvetlen környezete tekintetében a  környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48.  § (2)  bekezdése szerinti, a  fás szárú növények védelmére 
vonatkozó önkormányzati előírások helyett, a  magántulajdonban álló ingatlanokon lévő fás szárú növények 
vonatkozásában is a  fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 6–8.  §-át kell 
megfelelően alkalmazni azzal, hogy amennyiben a fás szárú növény pótlása a földrészlet adottsága miatt nem vagy 
csak részben teljesíthető, a  pótlást a  Budapest Főváros Kormányhivatala által kijelölt, kivágással érintett ingatlan 
vagyonkezelője vagyonkezelésében álló, Budapest ugyanazon kerületében elhelyezkedő másik ingatlanon kell 
teljesíteni.

10. § (1) A Beruházások 1. mellékletben meghatározott helyszíneként szolgáló ingatlanok esetében a beépítés szabályait és 
az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy
a) a hatályos településrendezési eszközök és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni,

b) amennyiben a  hatályos településrendezési eszközök a  beépítés és az  egyedi építési követelmények 
(2)  bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes, vagy azzal össze nem egyeztethető előírást 
tartalmaznak, akkor a településrendezési eszközt és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.
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 (2) A  Beruházások 1.  mellékletben meghatározott helyszíneként szolgáló ingatlanokon elsősorban intézményi, 
rekreációs, kulturális, oktatás, művelődés, vendéglátás, egyéb közösségi szórakoztató funkciójú épület, továbbá 
szabadidő eltöltését szolgáló épület és azok kiszolgálóépítményei helyezhetők el, az  alábbi sajátos beépítési 
szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:
a) a telkek beépítési módja szabadon álló,
b) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 55%,
c) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,
d) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 30 méter,
e) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 3 m2/m2,
f ) az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,
g) a Beruházásokkal összefüggésben megvalósuló építmények között nem kell telepítési távolságot tartani, 

a telekhatárokon is csatlakozhatnak egymáshoz,
h) a Beruházásokkal érintett építmény gépjárművel való megközelítése nem korlátozott, gépkocsibehajtó 

létesíthető,
i) az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához gépjármű- és autóbusz- 

parkoló- és várakozóhelyet nem kell biztosítani,
j) a közterületről látható hírközlési és egyéb adatátviteli berendezés (antenna) az épületen elhelyezhető,
k) a helyi településrendezési eszközben előírt infrastruktúra-fejlesztések elmaradása a  Beruházásokkal 

összefüggő fejlesztés keretében megvalósított épületre vonatkozó használatbavételi engedély kiadásának 
nem lehet a feltétele.

11. §  Az épületek energetikai jellemzőire, illetve a  munkahelyek természetes megvilágításának biztosítására vonatkozó 
előírásokat csak a  10.  §-ban meghatározott követelmények figyelembevétele mellett, azzal összhangban kell 
alkalmazni.

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

13. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 339/2020. (VII. 10.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdése szerinti Beruházások

  A B C D

1
A beruházás 

megnevezése

A beruházás megvalósításának 

helyszíne

A beruházás helyszínének közvetlen 

környezete

A beruházás megvalósításához 

szükséges közterület-használat 

időtartama

2
Citadella erőd és 
sétány fejlesztése

Az ingatlan-nyilvántartás 
szerinti Budapest  
XI. kerület, belterület 
5412 helyrajzi számú 
ingatlan

Az ingatlan-nyilvántartás 
szerinti Budapest XI. kerület, 
belterület 5290/2, 5390,  
5411, 5413/7, valamint  
az ingatlan-nyilvántartás 
szerinti Budapest I. kerület, 
belterület 5290/1, 5413/3 
helyrajzi számú ingatlanok

2020. július 15. –
2024. december 31.

3

A Magyar 
Szabadságharcosok 
Múzeuma 
és kiállítás 
megvalósítása

Az ingatlan-nyilvántartás 
szerinti Budapest  
XI. kerület, belterület 
5412 helyrajzi számú 
ingatlan

Az ingatlan-nyilvántartás 
szerinti Budapest XI. kerület, 
belterület 5290/2, 5411,  
5413/7, valamint  
az ingatlan-nyilvántartás 
szerinti Budapest I. kerület, 
belterület 5290/1, 5413/3 
helyrajzi számú ingatlanok

2020. július 15. –
2023. december 31.

2. melléklet a 339/2020. (VII. 10.) Korm. rendelethez

A Beruházások megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

 1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 3. régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások
 4. a közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos hatósági 

engedélyezési eljárások,
 5. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések 

engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,
 6. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
 7. tűzvédelmi hatósági eljárások,
 8. vízügyi és vízvédelmi hatósági és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezési eljárások,
 9. hírközlési hatósági eljárások,
10. környezetvédelmi hatósági eljárások,
11. természetvédelmi hatósági eljárások,
12. útügyi hatósági eljárások,
13. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
14. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
15. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
16. földmérési hatósági eljárások,
17. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
18. bányahatósági engedélyezési eljárások,
19. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
20. közegészségügyi hatósági eljárások,
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21. területrendezési hatósági eljárások,
22. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi 

engedélyezési eljárások,
23. azok az 1–22. pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházások 

megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
24. az 1–23. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 340/2020. (VII. 10.) Korm. rendelete
az ALFÖLDI NYOMDA Zártkörűen Működő Részvénytársaság 97,71%-os üzletrészének a Könyvtárellátó 
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság általi megvásárlása nemzetstratégiai jelentőségűnek 
minősítéséről

A Kormány a  tisztességtelen piaci magatartás és a  versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 97.  §-ában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 24/A. §-a 
alapján az ALFÖLDI NYOMDA Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 4027 Debrecen, Böszörményi u. 6 sz.; 
cégjegyzékszám: 09-10-000112) 97,71%-os részvénycsomagjának a  Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, Váci út 19.; cégjegyzékszám: 01-09-884688) által történő megszerzését  
– a köznevelési tankönyvellátás biztonságának megerősítése érdekében – közérdekből nemzetstratégiai jelentőségű 
összefonódásnak minősíti.

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

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

Az agrárminiszter 37/2020. (VII. 10.) AM rendelete
a karácsonyfa-ültetvények után igénybe vehető támogatásról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007.  évi XVII.  törvény 81.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a  következőket 
rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában
1. átmeneti támogatás: az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107.  cikk (1)  bekezdése szerinti állami 

támogatásnak minősülő és az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak 
a  jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i 
2020/C 91 I/01. számú európai bizottsági közlemény 3.1. pontja szerinti támogatás;

2. egységes kérelem: az  1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az  integrált igazgatási és 
ellenőrzési rendszer, a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen 
kifizetésekre, a  vidékfejlesztési támogatásokra és a  kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási 
szankciók tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-ei 640/2014/EU felhatalmazáson 
alapuló bizottsági rendelet 11. cikke szerinti kérelem;

3. hasznosítási kód: az adott növénykultúrának az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi 
költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 
22/2016. (IV. 5.) FM rendelet [a továbbiakban: 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet] 1. § 8. pontja szerinti hasznosítás 
egységes kérelem felületen alkalmazott egyedi megjelölése;

4. kapcsolt vállalkozás: a  koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és 
élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének 
általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet] 1. § 
i) pontja szerinti vállalkozás;

5. karácsonyfa-termesztő: az  egységes kérelmében bejelentett területekre vonatkozóan KAR01 hasznosítási 
kódot bejelentő – természetes vagy jogi személy – mezőgazdasági termelő;

6. mezőgazdasági termelő: a  közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján 
a  mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, 
valamint a  637/2008/EK és a  73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2013.  december  17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a  továbbiakban: 1307/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet) 4.  cikk (1)  bekezdés a)  pontja szerinti természetes személy, jogi 
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a mezőgazdasági tevékenységét 
az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdése szerinti területen folytatja;

7. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az  európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal 
kapcsolatos eljárásról és a  regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6.  § 
(4a) bekezdése szerinti vállalkozás;

8. tárgyév: az adott évi egységes kérelem benyújtása szerinti naptári év.

2. Az átmeneti támogatás formája és mértéke

2. § (1) A karácsonyfa-termesztő (a továbbiakban: kérelmező) e rendelet alapján vissza nem térítendő átmeneti támogatást 
igényelhet.

 (2) Az  átmeneti támogatás alapja a  tárgyévi egységes kérelem felületen 2020. június 9-éig bejelentett legalább 
0,25 hektár nagyságú KAR01 hasznosítási kódon bejelentett terület.
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 (3) A  (2)  bekezdéstől eltérően, ha a  2020.  évi egységes kérelemben a  KAR01 hasznosítási kódtól eltérő bármely más 
hasznosítási kódon bejelentett és a  Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben nyilvántartott legalább 
0,25 hektár területek nagysága összesen nem éri el az  1 hektárt, akkor az  e  rendelet alapján kifizethető átmeneti 
támogatás összege a  kérelmező által az  5.  § szerint benyújtott támogatási kérelme alapján KAR01 hasznosítási 
kódon bejelentett terület és a  2020.  évi egységes kérelmében a  KAR01 hasznosítási kódtól eltérő bármely más 
hasznosítási kódon bejelentett terület együttes nagysága alapján kerül megállapításra, ha e  két terület együttes 
nagysága eléri az 1 hektárt.

 (4) Az átmeneti támogatás mértéke hektáronként legfeljebb 73 000 forint azzal, hogy a támogatás nem haladhatja meg 
a  kérelmező és a  vele kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére rendelkezésre álló, a  20/2020. (VI. 19.) 
AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárt.

3. Az átmeneti támogatás keretösszege

3. §  Az átmeneti támogatás tárgyévre meghatározott keretösszege legfeljebb 250 millió forint.

4. Az átmeneti támogatás igénybevételének feltételei

4. §  Az átmeneti támogatás igénybevételére az a kérelmező jogosult, aki vagy amely
a) a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 

kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba 
vételi kötelezettségének eleget tett, és a  28.  § (3a)  bekezdésének megfelelően a  támogatási kérelem 
benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett 
ügyfélként szerepel;

b) a  tárgyévi egységes kérelem felületen – figyelemmel a  22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 4.  § (1) és 
(2) bekezdésében foglaltakra – KAR01 hasznosítási kódú növénykultúrát jelent be;

c) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában
ca) nem áll felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás vagy csődeljárás alatt,
cb) megfelel az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 50.  § (1)  bekezdés a) és c)  pontjában 

foglalt követelményeknek, és
cc) vállalja, hogy a támogatott tevékenységét legalább 2020. december 31-éig folytatja; valamint

d) a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik
da) arról, hogy 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,
db) a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás 

alapján általa és a vele kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozások által korábban már igénybe 
vett egyéb átmeneti támogatás összegéről euróban kifejezve,

dc) arról, hogy a vállalkozása kapcsolt vállalkozásnak minősül-e,
dd) a kapcsolt vállalkozások adatairól (név, adószám vagy adóazonosító jel, ügyfél-azonosító),
de) a c) pontban foglaltakról.

5. A támogatási kérelem benyújtása

5. § (1) A  támogatási kérelem tárgyév augusztus 3. és augusztus 18. között elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást 
követően az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő 
felület) keresztül nyújtható be a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár).

 (2) A tárgyévben egy kérelmező egy támogatási kérelmet nyújthat be.
 (3) A támogatási kérelem tartalmazza

a) a kérelmező ügyfél-azonosítóját és
b) a 4. § d) pontja szerinti nyilatkozatokat.

 (4) Az  eljárás során minden dokumentumot, így a  hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és – a  felügyeleti 
eljárás kivételével – a  jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat (a  továbbiakban együtt: beadvány) 
is az  elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A  nem elektronikus úton benyújtott beadvány 
a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.
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 (5) Ha a  kérelemre indult eljárásban foglalt kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során a  kérelmező 
helyett és nevében meghatalmazottja jár el, akkor a  meghatalmazott a  Kormány által biztosított elektronikus 
azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus felületet használja az  eljárási cselekmények elektronikus 
elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra a 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet meghatalmazásra vonatkozó 
rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.

 (6) A  támogatási kérelem a  benyújtását követő naptól számított két napon belül, de legkésőbb az  (1)  bekezdésben 
meghatározott határidő végéig, az  elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. Módosítás esetén 
az utolsó támogatási kérelmet kell elbírálni. A támogatási kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosításra 
irányuló kérelem benyújtásának időpontja.

6. A támogatási kérelem elbírálása és az átmeneti támogatás kifizetése

6. § (1) A Kincstár az átmeneti támogatást legkésőbb 2020. december 31-éig folyósítja a kérelmező részére.
 (2) A  Kincstár a  4.  §-ban foglaltak teljesülését adminisztratív úton, továbbá az  átmeneti támogatás kifizetését 

megelőzően a kérelmezők 5%-ára kiterjedő helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálja.
 (3) A  Kincstár a  20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3.  § (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott értékhatárt meghaladó 

igényt elutasítja.
 (4) Ha a  tárgyévi jogos igények együttesen meghaladják a  3.  §-ban meghatározott keretösszeget, akkor a  kérelmező 

részére megállapítható jogos támogatás összege a túllépés mértékével arányosan csökken.
 (5) A  forintban meghatározott összegek euróra történő átszámításánál a  támogatási kérelem benyújtási hónapjának 

első napján érvényes, az  Európai Központi Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott 
devizaárfolyamot kell alkalmazni.

7. Záró rendelkezések

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

8. §  Ez a  rendelet az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107.  cikk (1)  bekezdése szerinti állami támogatásnak 
minősülő és az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-
járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i 2020/C 91 I/01. számú európai 
bizottsági közlemény hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

8. Módosító rendelkezések

9. § (1) A  Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében az  Agrár Széchenyi Kártya Konstrukcióhoz nyújtott teljes körű csekély 
összegű támogatásról szóló 14/2020. (IV. 10.) AM rendelet [a  továbbiakban: 14/2020. (IV. 10.) AM rendelet] 3.  § 
(1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Igénylőlapot nyújthat be, és ahhoz kapcsolódóan – hatályos hitelszerződés alapján – csekély összegű támogatást vehet 
igénybe az a vállalkozás, aki vagy amely)
„d) nem rendelkezik Széchenyi Kártya Folyószámlahitellel, Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusszal, 
Folyószámlahitellel, vagy ha rendelkezik, akkor vállalja, hogy a  rendelet szerint támogatásban részesülő 
Folyószámlahiteléből a  Széchenyi Kártya Folyószámlahitelét, Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz Hitelét, 
Folyószámlahitelét az  eredeti hitelszerződésben vagy a  rendelet kihirdetésnek napján hatályos hitelszerződésben 
jelzett véglejárati időpontban vagy a  véglejárati időpontot követően az  Üzletszabályzatban meghatározott végső 
időpontig törleszti;”

 (2) A 14/2020. (IV. 10.) AM rendelet 3. § (1) bekezdése a következő e) és f ) ponttal egészül ki:
(Igénylőlapot nyújthat be, és ahhoz kapcsolódóan – hatályos hitelszerződés alapján – csekély összegű támogatást vehet 
igénybe az a vállalkozás, aki vagy amely)
„e) a  rendelet kihirdetésének napja és az  igénylőlap beadásának napja (a határnapokat is beleértve) közötti 
időszakban hatályos Széchenyi Kártya Folyószámlahitel szerződésből, Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz 
szerződésből, Folyószámlahitel szerződésből – ideértve a hitelkeret szerződéseket is – eredő fizetési kötelezettségét 
az  eredeti hiteszeződésben vagy a  rendelet kihirdetésének napján hatályos, módosított hitelszerződésben jelzett 
véglejárati időpont előtt végtörlesztéssel nem szüntette meg; és
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f ) vállalja, hogy a  rendelet alapján támogatásban részesülő Folyószámlahitelét nem használja fel a  rendelet 
kihirdetésének napján vagy azt követően fennálló, az  e)  pont alá nem tartozó hitelszerződéséből, 
lízingszerződéséből, faktoring szerződéséből, garanciaszerződéséből vagy egyéb hitelviszony-jellegű szerződésből 
származó fizetési kötelezettségének az  eredeti szerződésben vagy a  rendelet kihirdetésének napján hatályos, 
módosított szerződésben jelzett véglejárati időpont előtti megszüntetésére.”

10. §  A Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Programból 
az  egyes kertészeti tevékenységet végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének 
részletes szabályairól szóló 26/2020. (VI. 22.) AM rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

1. melléklet a 37/2020. (VII. 10.) AM rendelethez

A Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Programból 
az  egyes kertészeti tevékenységet végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének 
részletes szabályairól szóló 26/2020. (VI. 22.) AM rendelet 1.  mellékletében foglalt táblázat B:2 mezője helyébe 
a következő mező lép:

(B

TEÁOR’08)

(2.)

0119 alá tartozó alábbi tevékenységek:
–  a virágok termesztése, beleértve a vágni való virág, virágsarj 

termesztését
–  a vágott virág, virágcsokor és hasonló termékek előkészítése 

kereskedelmi értékesítéshez a termelő által
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1375/2020. (VII. 10.) Korm. határozata
ENSZ Terrorizmus Ellenes Hivatala (UNOCT) budapesti regionális programtámogató irodájának 
létrehozásáról

A Kormány
 1.  egyetért azzal, hogy Magyarország tárgyalásokat folytasson az ENSZ Terrorizmus Ellenes Hivatala (a továbbiakban: 

UNOCT) budapesti regionális programtámogató irodájának létrehozása érdekében;
 2.  felhatalmazza a külgazdasági és külügyminisztert, hogy jelölje ki a UNOCT budapesti regionális programtámogató 

irodájának létesítésére vonatkozó megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozása céljából folytatandó 
tárgyalásokra a magyar tárgyaló küldöttség vezetőjét;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

 3.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a Megállapodásnak megfelelően – a  Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 
útján gondoskodjon a  UNOCT budapesti regionális programtámogató irodájának létrehozásával összefüggésben 
kiválasztott ingatlan rendeltetésszerű használatának biztosítása érdekében szükséges építészeti, átalakítási 
tevékenység elvégzéséről, valamint ezen feladatok végrehajtásához szükséges forrás biztosításáról a Magyarország 
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet 
XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 5. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság cím javára;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a felmerülés ütemében

 4.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a 2020. évtől kezdődően gondoskodjon a  UNOCT budapesti regionális 
programtámogató irodájának létrehozásával összefüggésben – a  megkötésre kerülő megállapodás tartalma és 
időbeli hatálya szerint – a  kiválasztott ingatlan bérletéről, bútorozásáról és folyamatos üzemeltetéséről, valamint 
a szükséges forrás biztosításáról
a) a 2020. évi központi költségvetés tekintetében a  Kvtv. 1.  melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 

5. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság cím javára,
b) a 2021. évtől az adott évi központi költségvetés XV. Pénzügyminisztérium fejezetében.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a 2020. és a  2021. év tekintetében a  központi költségvetési törvény végrehajtása során 

a felmerülés ütemében
 a 2022. évtől kezdődően az adott évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1376/2020. (VII. 10.) Korm. határozata
a Magyar Falu Program – sportparkok építése alprogram keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz 
szükséges fedezet biztosításáról

 1. A Kormány a  Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések 
végrehajtásához szükséges feladatokról és a „30 éve szabadon” emlékév programjáról szóló 1124/2019. (III. 13.) 
Korm. határozat végrehajtásához szükséges, valamint a XI. Miniszterelnökség fejezetet és a XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezetet érintő 2019. évi forrásátcsoportosításról szóló 1504/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat  
[a továbbiakban: 1504/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat] 1.  pont a) és c)  alpontja szerinti feladat végrehajtása 
érdekében
a) egyetért a Magyar Falu Program keretében megvalósuló sportparkok építése alprogram első üteme szerinti 

100 településen előkészített sportpark beruházás programszerű kormányzati magasépítési beruházásként 
történő megvalósításával;

b) az a)  alpont szerinti beruházások 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  
716 642 039 forintban határozza meg;

c) felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a  b)  alpont szerinti összeg rendelkezésre állásáról 
a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1.  melléklet XLV. Kiemelt 
kormányzati magasépítési beruházások fejezet, 2. Programszerű magasépítési beruházások cím, 9. Sportpark 
beruházások megvalósítása alcím javára.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 2. Az 1504/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat 1.  pont c)  alpontjában a  „2020. március 31.” szövegrész helyébe  
a „2020. december 31.” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1377/2020. (VII. 10.) Korm. határozata
a „Kerékpározás éve” program megvalósításával összefüggő kormányzati intézkedésekről

A Kormány
 1. a kerékpározás növekvő népszerűségére és fenntarthatósági, klímavédelmi, nemzetgazdasági, továbbá 

közlekedésbiztonsági szempontjaira tekintettel
a) egyetért azzal, hogy 2020. II. félévében és 2021. I félévében meghirdetésre kerüljön a „Kerékpározás éve” 

program (a továbbiakban: Program), az 1. melléklet szerinti programelemekkel,
b) a Program tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok kormányzati koordinációjának ellátására 

az aktív Magyarországért felelős kormánybiztost jelöli ki;
 2. felhívja az  aktív Magyarországért felelős kormánybiztost, hogy a  Program végrehajtása érdekében 

a feladatkörükben érintett miniszterekkel együttműködve, tegyen javaslatot a Programhoz kapcsolódó jogalkotási 
feladatokra és egyéb intézkedések megtételére;

Felelős: az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos 
agrárminiszter 
belügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere 
igazságügyi miniszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: folyamatos
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 3. egyetért azzal, hogy a  Program lebonyolításával kapcsolatos operatív feladatokat az  Aktív- és Ökoturisztikai 
Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság lássa el;

 4. felhívja
a) az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  belügyminiszter, az  igazságügyi miniszter, 

az  aktív Magyarországért felelős kormánybiztos és az  érintett szakmai szervezetek bevonásával 
–  az  aktív Magyarországért felelős kormánybiztos azonos tárgykörben előkészített szakmai javaslatainak 
figyelembevételével – készítsen javaslatot a  Kormány részére a  közúti közlekedés szabályairól szóló 
1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet (KRESZ), továbbá a felelősségi körébe tartozó egyéb jogszabályok 
gyalogosok és a  kerékpárral közlekedők biztonságának javítását, valamint a  kerékpáros közlekedés 
feltételeinek javítását célzó módosítására;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 

belügyminiszter 
igazságügyi miniszter 
az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos

Határidő: 2020. december 31.
b) az aktív Magyarországért felelős kormánybiztost, hogy az  érintett miniszterek és szakmai szervezetek 

bevonásával készítse el a  2020–2030. közötti időszakra szóló nemzeti középtávú kerékpáros stratégiát, és 
azt terjessze a Kormány elé;
Felelős: az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos
Határidő: 2020. december 31.

 5. felhívja az  aktív Magyarországért felelős kormánybiztost, hogy az  Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság útján gondoskodjon a  Program részét képező programelemek 
megvalósításáról, szemléletformáló és kommunikációs kampányok lebonyolításáról;

Felelős: az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos
Határidő: 2021. június 30.

 6. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság útján gondoskodjon Budapest és a  fővárosi agglomeráció kerékpáros kapcsolatainak, 
a  térségben a  kötöttpályás közlekedés kerékpáros elérhetőségének, a  kerékpárút hálózatának állapotáról és 
fejlesztésének fő irányairól szóló koncepció kidolgozásáról;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2020. december 31.

 7. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a 2021–2027-es európai uniós 
programozási időszak uniós támogatásainak tervezése során az országos kerékpárút hálózat, valamint a Budapest és 
a fővárosi agglomeráció kerékpáros kapcsolatainak fejlesztéséhez kapcsolódó szempontok érvényesítéséről.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a 2021–2027-es európai uniós programozási időszak uniós támogatásainak tervezése során 

folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1377/2020. (VII. 10.) Korm. határozathoz

A Program keretében megvalósuló programelemek

 1. Közpolitikai intézkedések:
a) Előterjesztés az  1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet, továbbá egyéb jogszabályok gyalogosok és 

a  kerékpárral közlekedők biztonságának javítását, valamint a  kerékpáros közlekedés feltételeinek javítását 
célzó módosítására,

b) Nemzeti középtávú kerékpáros stratégia kidolgozása,
c) Kerékpárral munkába járás pénzügyi ösztönző rendszerének kidolgozása,
d) Erdei kerékpáros ösvények létesítésének szabályozása,
e) Kerékpártárolók és parkolók kialakításának szabályozása,
f ) Irodai munkahelyeken öltöző és zuhanyzó helyiségek kialakításának szabályozása,
g) Munkába járás és munkaidőn belüli ügyintézés céljára elektromos rásegítésű kerékpárok beszerzését 

támogató rendszer kidolgozása.
 2. Infrastrukturális fejlesztések és kerékpárhasználatot ösztönző programok:

a) Kerékpárutak építéséhez kapcsolódó kommunikációs kampány,
b) Kerékpártároló kialakítási program,
c) Elektromos rásegítésű teherkerékpár vásárlás támogatási program,
d) Elektromos rásegítésű kerékpár beszerzési program nemzeti parkok részére,
e) BMX pálya és bringa park építési program.

 3. Szemléletformáló rendezvények és kommunikációs kampányok:
a) Giro d’Italia Nagy Rajt,
b) Nemzeti Összetartozás kerékpártúra,
c) Közlekedő Kisokos program kibővítése,
d) Országos kerékpáros közlekedésbiztonsági kampányok,
e) Tekerjünk itthon! – belföldi kerékpáros turizmust népszerűsítő ernyőmárka létrehozása és az  ehhez 

kapcsolódó kampányok lebonyolítása,
f ) Bringázz a munkába! kampány,
g) Kerékpározást népszerűsítő roadshow,
h) Nemzetközi szakmai rendezvények szervezése és lebonyolítása,
i) Szakmai tanulmányutak szervezése önkormányzati döntéshozók és főépítészek számára,
j) Kerékpáros kutatások és mérések lebonyolítása.
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A Kormány 1378/2020. (VII. 10.) Korm. határozata
egyes állami vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

A Kormány
 1.  az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (2) bekezdés c) pontja, valamint 36. § 

(3) bekezdése alapján úgy dönt, hogy az 1. mellékletben felsorolt, állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenesen 
az ott megjelölt helyi önkormányzatok (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonába kerüljenek;

 2.  felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján tegye meg a  szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy az  1.  mellékletben felsorolt önkormányzatokkal a  tulajdonosváltozás ingatlan-
nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződések (a továbbiakban együtt: Szerződések) megkötésre 
kerüljenek;

Felelős:  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:  e határozat közzétételét követő hat hónapon belül

 3. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy a  Szerződések megkötése előtt az  MNV Zrt. a  Polgári Törvénykönyv szerinti jóhiszemű 
eljárásnak, együttműködési és tájékoztatási kötelezettségnek eleget téve tájékoztassa az  önkormányzatokat 
az  ingatlanokra vonatkozó terhekről, korlátozásokról, a  folyamatban lévő eljárásokról és az egyéb jogi természetű 
ügyekről, valamint adja át az ezekkel kapcsolatban rendelkezésre álló dokumentumokat;

Felelős:  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:  e határozat közzétételét követő öt hónapon belül

 4. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy a  Szerződések – a  tulajdonátruházási szerződésekre vonatkozó általános jogszabályi 
követelményeken túlmenően – tartalmazzák azt is, hogy
a) mennyi az ingatlan tulajdonosi joggyakorló által megállapított forgalmi értéke,
b) az  önkormányzat – szükség esetén – saját költségvetése terhére vállalja az  ingatlan környezeti állapotának 

felmérését, kármentesítését, illetve ha az  ingatlanon tervezett tevékenység engedélyköteles, akkor 
a  szükséges engedélyek megszerzését, az  ingatlan ingyenes tulajdonba adásával összefüggésben 
esetlegesen felmerülő általános forgalmi adó megtérítését,

c) az önkormányzat az ingatlan tulajdonjogát a fennálló terhekkel együtt szerzi meg,
d) az önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan vonatkozásában az állammal szemben semmilyen követelést nem 

támaszt,
e) a  tulajdonátruházást megelőzően bérbeadással vagy más jogcímen hasznosított ingatlan esetében 

az  önkormányzat vállalja a  fennálló jogviszonyokból eredő kötelezettségeket és a  tulajdonossal szemben 
támasztott esetleges jövőbeni követelésekért való helytállást,

f ) az  önkormányzat a  nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13.  § 
(4)  bekezdés b)  pontjában meghatározott, az  átruházott vagyon hasznosításáról szóló beszámolási 
kötelezettségének – a  Szerződések hatálybalépését követő évtől kezdődően – minden év december 31. 
napjáig írásban tesz eleget,

g) ha az  önkormányzat az  f )  alpontban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az  ingatlan szerződésben 
rögzített bruttó forgalmi értékének 5 százalékát mint késedelmi kötbért köteles az MNV Zrt. erre vonatkozó 
felhívásának kézhezvételétől számított 30 napon belül megfizetni,

h) az ingatlant az  Nvtv. 13.  § (4)  bekezdés a)  pontja szerint az  önkormányzat az  1.  mellékletben és 
a  Szerződésekben az  adott ingatlan vonatkozásában megjelölt hasznosítási célnak megfelelően köteles 
hasznosítani,

i) amennyiben az  önkormányzat a  h)  alpontban foglalt kötelezettségének részben vagy egészben nem tesz 
eleget, az  MNV Zrt. az  Nvtv. 13.  § (7) és (8)  bekezdésének megfelelően jár el, azzal, hogy az  önkormányzat 
a  nemteljesítési kötbért köteles a  felszólítás kézhezvételétől számított 60 napon belül az  MNV Zrt.-nek 
megfizetni,

j) az önkormányzat vállalja azon külön feltételek teljesítését, amelyekhez a  jelenlegi vagyonkezelő, annak 
felügyeleti szerve vagy a  védettség jellege szerinti miniszter az  ingyenes tulajdonba adáshoz szükséges 
hozzájáruló nyilatkozat kiadását kötötte;
Felelős:  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:  e határozat közzétételét követő hat hónapon belül
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 5.  felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy a  Verőce belterület, 600/13, 600/15-17, 600/19 helyrajzi számú ingatlanok esetében 
a tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződés tartalmazza azt is, hogy
a) a vasúti védőtávolságon belül maradó területeken bármilyen építési tevékenység engedélyezéséhez 

előzetesen be kell szerezni a  Magyar Államvasutak Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: 
MÁV Zrt.) Pályavasúti Területi Igazgatóságának vasút-üzemeltetői hozzájárulását,

b) az ingatlanok megközelítése, használata során a  MÁV Zrt. vagyonkezelésében maradó ingatlanok 
használhatóságát semmilyen módon nem lehet korlátozni, akadályozni,

c) a tulajdonba vevő vállalja, hogy a  Verőce belterület, 600/13 helyrajzi számú ingatlanon az  elővárosi 
közlekedésfejlesztés keretében létesült, jelenleg Kismaros Község Önkormányzata által üzemeltetett P+R 
parkolót fenntartja, és üzemeltetését biztosítja,

d) tekintettel arra, hogy az érintett ingatlanok közvetlenül pályatest mellett helyezkednek el, ezért a tulajdonba 
vevő tudomásul veszi a  vasúti közlekedésből származó zaj- és rezgésterhelést, ezekből származó kárigényt 
a MÁV Zrt.-vel és jogutódjával szemben nem támaszthat,

e) a tulajdonba vevő vállalja, hogy az ingatlanokat a MÁV Zrt. energiaellátó hálózatáról leválasztja;
Felelős:  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:  a szerződés megkötésekor

 6.  úgy határoz, hogy a Tápiószecső belterület, 2618 és a Tápiószecső külterület, 0189/12 helyrajzi számú ingatlanok 
esetében a  tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződés megkötésére 
kizárólag abban az  esetben kerülhet sor, ha az  érintett önkormányzat a  Honvédelmi Minisztériummal szemben 
fennálló tartozását a szerződés megkötéséig kiegyenlítette;

 7.  a Vtv. 36. § (2) bekezdés c) pontja, valamint 36. § (3) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a 2. mellékletben felsorolt, 
állami vagyonba tartozó vagyonelemek ingyenesen a  Zala Megyei Önkormányzat tulajdonába kerüljenek 
a  Zala Megyei Önkormányzat által a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(a  továbbiakban: Mötv.) 27.  § (1)  bekezdése és 13.  § (1)  bekezdésének 7. és 13.  pontja alapján ellátott kulturális 
örökség helyi védelmével, valamint turizmussal kapcsolatos feladatok megvalósítása érdekében;

 8.  felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az MNV Zrt. útján tegye meg a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a 2. mellékletben felsorolt, állami vagyonba tartozó ingóságok tulajdonba 
adásáról szóló szerződés a Zala Megyei Önkormányzattal megkötésre kerüljön;

Felelős:  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:  e határozat közzétételét követő hat hónapon belül

 9.  felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy a  8.  pont szerinti szerződés – a  tulajdonátruházási szerződésekre vonatkozó általános 
jogszabályi követelményeken túlmenően – tartalmazza azt is, hogy
a) a  tulajdonba adásra a  Zala Megyei Önkormányzat által vállalt feladatok, úgymint kulturális örökség helyi 

védelmével, valamint turizmussal kapcsolatos feladatok, ellátása céljából kerül sor, az  ingóságokat egyéb 
feladatok ellátása céljából használni a hasznosítási cél megvalósítását nem veszélyeztető módon lehetséges,

b) az átadandó ingóságok per-, teher- és igénymentesek,
c) a  Zala Megyei Önkormányzat tudomásul veszi, hogy az  ingóságok tulajdonba vételével, valamint 

a  birtokátruházással kapcsolatos összes költség a  Zala Megyei Önkormányzatot terheli, és vállalja, hogy 
a költségeket az MNV Zrt. által kiállított számla kézhezvételét követő 15 napon belül megtéríti az MNV Zrt. 
felé,

d) a  Zala Megyei Önkormányzat vállalja, hogy az  ingyenesen tulajdonába kerülő ingóságok vonatkozásában 
a  tulajdonba adással és az  ingóságok műszaki és egyéb állapotával kapcsolatban a  Magyar Állammal 
szemben semmilyen követelést nem támaszt,

e) a  Zala Megyei Önkormányzat az  Nvtv. 13.  § (4)  bekezdés b)  pontjában meghatározott, az  átruházott 
vagyon hasznosításáról szóló beszámolási kötelezettségének – a  szerződés hatálybalépését követő 
évtől kezdődően  – az  ingóságok selejtezésének időpontjáig, illetve amíg az  ingóságok a  Zala Megyei 
Önkormányzat tulajdonában állnak, de legfeljebb tizenöt évig minden év december 31. napjáig írásban tesz 
eleget,

f ) amennyiben a  Zala Megyei Önkormányzat az  e)  alpontban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, 
az  ingóság(ok) szerződésben rögzített forgalmi értékének 1 százalékát – mint késedelmi kötbért – köteles 
az MNV Zrt. erre vonatkozó felhívásának kézhezvételétől számított 30 napon belül megfizetni,
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g) amennyiben az  ingóságok szabályszerű, a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelő selejtezésére 
kerül sor, a  Zala Megyei Önkormányzatnak a  7.  pont és az  a)  alpont szerinti hasznosítási céllal megegyező 
további hasznosítási kötelezettsége megszűnik, a  selejtezésről a  Zala Megyei Önkormányzat beszámolási 
kötelezettséggel tartozik az MNV Zrt. felé,

h) amennyiben a Zala Megyei Önkormányzat az  ingóságok 7. pont és az a) alpont szerinti hasznosítási célhoz 
kötött használatára vonatkozó kötelezettségeinek részben vagy egészben nem tesz eleget, köteles a jogsértő 
állapotot megszüntetni. A  jogsértő állapot megszüntetésére az  MNV Zrt. előzetes, írásbeli felhívásában 
megszabott határidő elmulasztása esetén köteles a  kötelezettségszegéssel érintett vagyontárgy becsült 
forgalmi értékének a kötelezettség megsértésének napjától számított, a mindenkori jegybanki alapkamattal 
növelt összegét az  MNV Zrt. részére az  erre vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 60 napon belül 
nemteljesítési kötbérként megfizetni;
Felelős:  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:  e határozat közzétételét követő hat hónapon belül

 10.  visszavonja a  Modern Városok Program fejlesztéseivel összefüggő egyes vagyonjogi döntésekről szóló 
1355/2017. (VI. 12.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 1. sorát.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1378/2020. (VII. 10.) Korm. határozathoz

Önkormányzati tulajdonba adásra kerülő ingatlanok jegyzéke

Ssz. Önkormányzat Ingatlan/tulajdoni hányad Segítendő feladat/cél
Ingatlan-nyilvántartási 

megnevezés
Terület (m2)

1.
Békéscsaba 

Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

Békéscsaba
belterület

1505/1 hrsz.
1/1

Településfejlesztés, településrendezés / 
kulturális programok, fesztiválok 
szervezése, a CsabaPark fesztiválhelyszín 
megközelítését szolgáló út megépítése, 
gazdaságélénkítés, munkahelyteremtés 
[az Mötv. 13. § (1) bekezdésének 1. pontja 
szerinti feladat]

kivett saját 
használatú út

4307

2.
Csécse Község 

Önkormányzata

Csécse
belterület

90/11 hrsz.
1/1

Helyi közösségi közlekedés  
biztosítása / buszöböl kialakítása  
[az Mötv. 13. § (1) bekezdésének 18. pontja 
szerinti feladat]

kivett közterület 
és járda

8044

3.
Csécse Község 

Önkormányzata

Csécse
külterület

0208/2 hrsz.
1/1

Településüzemeltetés / köztemető 
fenntartása [az Mötv. 13. § (1) 
bekezdésének 2. pontja szerinti feladat]

kivett temető 9491

4.
Dunaföldvár Város 

Önkormányzata

Dunaföldvár
belterület

1338/3/A hrsz.
54/361

Kulturális szolgáltatás, a nyilvános könyvtári 
ellátás biztosítása / könyvtári raktár 
fenntartása [az Mötv. 13. § (1) bekezdés  
7. pontja szerinti feladat]

egyéb épület 361

5.
Gyula Város 

Önkormányzata

Gyula
belterület
2376 hrsz.

1/1

Szociális szolgáltatások és ellátások / 
fogyatékos személyek bentlakásos 
szakosított ellátásának biztosítása és 
lakóotthon kialakítása [az Mötv. 13. §  
(1) bekezdésének 8a. pontja szerini feladat]

kivett lakóház, 
udvar

1688



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 165. szám 4699

6.
Gyula Város 

Önkormányzata

Gyula
belterület

2639/1 hrsz.
1/1

Kulturális szolgáltatás, a kulturális örökség 
helyi védelme, a helyi közművelődési 
tevékenység támogatása / helytörténeti 
múzeum kialakítása [az Mötv. 13. §  
(1) bekezdésének 7. pontja szerinti feladat]

kivett lakóház, 
udvar

1756

7.
Gyula Város 

Önkormányzata

Gyula
belterület
4713 hrsz.

1/1

Egészségügyi alapellátás, az egészséges 
életmód segítését célzó szolgáltatások 
és szociális szolgáltatások és ellátások, 
amelyek keretében települési támogatás 
állapítható meg / EFOP-1.5.2-16-2017-
000021 azonosító számú „Humán 
szolgáltatások komplex fejlesztése  
a kelet-békési térségben” elnevezésű 
pályázat megvalósítása [az Mötv. 13. §  
(1) bekezdésének 4. és 8a. pontjai szerinti 
feladat]

kivett lakóház, 
udvar, gazdasági 

épület
1735

8.
Környe Község 

Önkormányzata

Környe
belterület
401 hrsz.

1/1

Településfejlesztés, településrendezés és 
településüzemeltetés / részben köztemető, 
részben közösségi tér kialakítása  
[az Mötv. 13. § (1) bekezdésének  
1. és 2. pontjai szerinti feladat]

kivett beépítetlen 
terület

6486

9.
Környe Község 

Önkormányzata

Környe
külterület

0589/4 hrsz.
1/1

Településüzemeltetés / rekreációs célra 
kerékpáros-pihenőhely, ismeretterjesztő 
sétány, horgászati és egyéb pihenési hely 
létesítése [az Mötv. 13. § (1) bekezdésének  
2. pontja szerinti feladat]

kivett 
anyagbánya

49 9067

10.
Nyíregyháza 

Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

Nyíregyháza
belterület

6176/3/G/1 hrsz.
1/1

Kulturális szolgáltatás, a helyi 
közművelődési tevékenység támogatása / 
a Jósa András Múzeum tevékenységét 
kiszolgáló műhely elhelyezése  
[az Mötv. 13. § (1) bekezdésének 7. pontja 
szerinti feladat]

műhely 153

11.
Ráckeve Város 

Önkormányzata

Ráckeve
belterület
1903 hrsz.

1/1

Gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások / 
a szegregátumban élő tanulók szakmai 
képzéséhez és a Ráckeve és Környéke 
Család- és Gyermekjóléti Központ egyes 
szakfeladat ellátásához helyszín biztosítása 
[az Mötv. 13. § (1) bekezdésének 8. pontja 
szerinti feladat]

kivett lakóház, 
udvar

1324

12.
Tápiószecső 
Nagyközség 

Önkormányzata

Tápiószecső
belterület
2618 hrsz.

1/1

Településüzemeltetés / helyi közutak és 
tartozékaiknak kialakítása, fenntartása, 
karbantartása [az Mötv. 13. §  
(1) bekezdésének 2. pontja szerinti feladat]

kivett saját 
használatú út

7616

13.
Tápiószecső 
Nagyközség 

Önkormányzata

Tápiószecső
külterület

0189/12 hrsz.
1/1

Településüzemeltetés / közparkok és egyéb 
közterületek kialakítása és fenntartása, 
gépjárműparkoló kialakítása [az Mötv. 13. § 
(1) bekezdésének 2. pontja szerinti feladat]

kivett közterület 8412

14.
Tengelic Község 
Önkormányzata

Tengelic
külterület

01350/15 hrsz.
1/1

Településüzemeltetés / helyi közút 
kialakítása [az Mötv. 13. § (1) bekezdésének 
2. pontja szerinti feladat]

kivett földút 26 377
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15.
Tengelic Község 
Önkormányzata

Tengelic
külterület

01361/3 hrsz.
1/1

Településüzemeltetés / helyi közút 
kialakítása [az Mötv. 13. § (1) bekezdésének 
2. pontja szerinti feladat]

kivett földút 19 860

16.
Verőce Község 

Önkormányzata

Verőce
belterület

600/13 hrsz.
1/1

Településfejlesztés, településrendezés; 
településüzemeltetés; helyi adóval, 
gazdaságszervezéssel és a turizmussal 
kapcsolatos feladatok / kerékpáros-parkoló, 
erdeivasút-végállomás és ezek kiszolgáló 
létesítményei kialakítása [az Mötv. 13. §  
(1) bekezdésének 1., 2. és 13. pontja 
szerinti feladat]

kivett parkoló 876

17.
Verőce Község 

Önkormányzata

Verőce
belterület

600/15 hrsz.
1/1

Településfejlesztés, településrendezés; 
településüzemeltetés; helyi adóval, 
gazdaságszervezéssel és a turizmussal 
kapcsolatos feladatok / kerékpáros-parkoló, 
erdeivasút-végállomás és ezek kiszolgáló 
létesítményei kialakítása [az Mötv. 13. §  
(1) bekezdésének 1., 2. és 13. pontja 
szerinti feladat]

kivett iparvasút 2125

18.
Verőce Község 

Önkormányzata

Verőce
belterület

600/16 hrsz.
1/1

Településfejlesztés, településrendezés; 
településüzemeltetés; helyi adóval, 
gazdaságszervezéssel és a turizmussal 
kapcsolatos feladatok / kerékpáros-parkoló, 
erdeivasút-végállomás és ezek kiszolgáló 
létesítményei kialakítása [az Mötv. 13. §  
(1) bekezdésének 1., 2. és 13. pontja 
szerinti feladat]

kivett iparvasút 5056

19.
Verőce Község 

Önkormányzata

Verőce
belterület

600/17 hrsz.
1/1

Településfejlesztés, településrendezés; 
településüzemeltetés; helyi adóval, 
gazdaságszervezéssel és a turizmussal 
kapcsolatos feladatok / kerékpáros-parkoló, 
erdeivasút-végállomás és ezek kiszolgáló 
létesítményei kialakítása [az Mötv. 13. §  
(1) bekezdésének 1., 2. és 13. pontja 
szerinti feladat]

kivett iparvasút 2589

20.
Verőce Község 

Önkormányzata

Verőce
belterület

600/19 hrsz.
1/1

Településfejlesztés, településrendezés; 
településüzemeltetés; helyi adóval, 
gazdaságszervezéssel és a turizmussal 
kapcsolatos feladatok / kerékpáros-parkoló, 
erdeivasút-végállomás és ezek kiszolgáló 
létesítményei kialakítása [az Mötv. 13. §  
(1) bekezdésének 1., 2. és 13. pontja 
szerinti feladat]

kivett iparvasút 5238
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2. melléklet az 1378/2020. (VII. 10.) Korm. határozathoz

Zala Megyei Önkormányzat tulajdonába kerülő ingóságok jegyzéke

 1. Farkas Ferenc: Szent István szobra (leltári szám: K.2001.4.1.)
 2. Szabolcs Péter: Szent László szobra (leltári szám: K.2001.5.1.)
 3. Béres János: Szent Adorján szobra (leltári szám: K.2001.6.1.)
 4. Fischer György: Madonna szobra (leltári szám: K.2001.7.1.)
 5. Hadnagy György: Feszület című szobra (leltári szám: K.2001.8.1.)

A Kormány 1379/2020. (VII. 10.) Korm. határozata
a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszerének működéséhez és 
az ezzel kapcsolatos közfeladatok ellátásához szükséges forrás biztosításáról

A Kormány
 1.  egyetért a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszerének működéséhez 

és az ezzel kapcsolatos közfeladatok ellátásához szükséges forrás biztosításával;
 2.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára és a  honvédelmi 

miniszter bevonásával – az  1.  pontban meghatározott feladat megvalósítása érdekében gondoskodjon 
a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet
a) XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 19. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok 

alcím, 13. MNV Üzletviteli és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (VBÜ) jogcímcsoport javára 
1 285 167 000 forint forrás biztosításáról,

b) XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 3. Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat cím javára 270 000 000 forint 
forrás biztosításáról;
Felelős: pénzügyminiszter 

Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára 
honvédelmi miniszter

Határidő:  azonnal
 3.  felhívja a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkárát, hogy az 1. pont szerinti feladat megvalósítása 

érdekében tegye meg a  szükséges intézkedéseket a  Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság kedvezményezett szervezettel történő támogatási jogviszony létrehozása, valamint a  2.  pont 
a) alpontja szerinti költségvetési támogatás egy összegben történő kifizetése iránt.

Felelős: Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára
Határidő: a 2.  pont a)  alpontja szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal, legkésőbb 

2020. augusztus 31-ig

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1380/2020. (VII. 10.) Korm. határozata
a Színház- és Filmművészetért Alapítvány létrehozásáról, valamint a Színház- és Filmművészetért Alapítvány 
és a Színház- és Filmművészeti Egyetem működéséhez szükséges feltételek és forrás biztosításáról

A Kormány
 1.  az állam mint Alapító nevében

a) a  Színház- és Filmművészetért Alapítványról, a  Színház- és Filmművészetért Alapítvány és a  Színház- és 
Filmművészeti Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi LXXII. törvény 1. §-ában, valamint 
az  államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
2006. évi LXV. törvény 1.  § (1a)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva közérdekű vagyonkezelő 
alapítványként létrehozza a Színház- és Filmművészetért Alapítványt (a továbbiakban: Alapítvány),

b) a  civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az  ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló  
2011. évi CLXXXI. törvény 96/A.  §-ában biztosított jogkörében eljárva az  Alapítvány feletti alapítói jogok 
gyakorlására az innovációért és technológiáért felelős minisztert jelöli ki;

 2.  a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 117/C.  § (1)  bekezdésének 
megfelelően a  Színház- és Filmművészeti Egyetem fenntartói jogát mint vagyoni értékű jogot – az  Nftv. 117/C.  § 
(1) bekezdésében meghatározott időponttal – az Alapítványra ruházza át;

 3.  felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, a pénzügyminisztert és a nemzeti vagyon kezeléséért 
felelős tárca nélküli minisztert, hogy a 2. pont szerinti fenntartói jog átruházásához szükséges intézkedéseket tegyék 
meg;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
 pénzügyminiszter
 nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: 2020. augusztus 30.

 4.  felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – a fenntartói 
jog átruházásának megvalósítása érdekében gondoskodjon 300 000 000 forint forrás biztosításáról a Magyarország 
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVII. Innovációs 
és Technológiai Minisztérium fejezet, 14. Egyetemek, főiskolák cím javára;

Felelős: pénzügyminiszter
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal

 5.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – 
az Alapítvány induló vagyona fedezetére biztosítson egyszeri jelleggel 600 000 000 forint forrást a Kvtv. 1. melléklet  
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 1. Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása cím javára;

Felelős: pénzügyminiszter
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal

 6.  egyetért az Alapítvány működéséhez szükséges forrás biztosításával;
 7.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – a  6.  pont 

szerinti támogatási cél megvalósításához kapcsolódóan az Alapítvány részére biztosítson 200 000 000 forint forrást 
a  Kvtv. 1.  melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
67. Felsőoktatási feladatok alcím, 2. Felsőoktatás speciális feladatai jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2020. szeptember 1.

 8.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – a  6.  pont 
szerinti támogatási cél megvalósításához kapcsolódóan a  2021. évben az  Alapítvány részére gondoskodjon  
400 000 000 forint forrás rendelkezésre állásáról a központi költségvetés XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium 
fejezetében;

Felelős: pénzügyminiszter
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során
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 9.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – a  6.  pont 
szerinti támogatási cél megvalósításához kapcsolódóan a  2022. évtől az  Alapítvány részére gondoskodjon évi  
400 000 000 forint forrás rendelkezésre állásáról a  központi költségvetés XVII. Innovációs és Technológiai 
Minisztérium fejezetében.

Felelős: pénzügyminiszter
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a 2022. évtől a központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1381/2020. (VII. 10.) Korm. határozata
az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. cégnevében a „nemzeti” kifejezés használatának 
engedélyezéséről

A Kormány – a  cégnyilvánosságról, a  bírósági cégeljárásról és a  végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény  
4.  § (3)  bekezdése alapján – engedélyezi az  NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhely: 6065 Lakitelek, Felsőalpár sor 3., cégjegyzékszám: 03-09-133679) (a továbbiakban: Társaság) 
cégnevében – tekintettel a Társaság által ellátott kiemelten fontos közfeladatra – a „nemzeti” kifejezés szerepeltetését 
és az ennek megfelelő új cégnév, a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
bejegyzésére irányuló cégmódosítási eljárás kezdeményezését.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1382/2020. (VII. 10.) Korm. határozata
az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága elhelyezését biztosító intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága (a továbbiakban: ELKHT) székhelyként az ingatlan-

nyilvántartás szerint a  Budapest belterület 24847 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a  Budapest 
V. kerület, Alkotmány utca 29. szám alatti ingatlanba (a továbbiakban: Ingatlan) költözzön, és azzal, hogy az Ingatlan 
felújításra kerüljön;

 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter és a  nemzeti vagyon kezeléséért 
felelős tárca nélküli miniszter bevonásával – az  ELKHT igényeinek figyelembevételével a  Közbeszerzési és Ellátási 
Főigazgatóság (a  továbbiakban: KEF) útján gondoskodjon az  Ingatlan rendeltetésszerű használatának biztosítása 
érdekében a szükséges felújítási-építészeti tevékenység elvégzéséről, valamint a szükséges ingóságok beszerzéséről;

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: 2020. december 31.
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 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  2.  pont szerinti feladatok végrehajtásához gondoskodjon legfeljebb 
4  800  000  000  forint forrás rendelkezésre állásáról a  Magyarország 2020.  évi központi költségvetéséről szóló 
2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 5. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság cím 
javára;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a felmerülés ütemében

 4. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy − a  pénzügyminiszter bevonásával  − 
a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság útján gondoskodjon az  Ingatlannak 
az ELKHT vagyonkezelésébe adásáról;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a felújítás befejezését követően azonnal
 5. a felújítás előkészítésére és – az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 

5. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – megvalósítására a KEF-et jelöli ki;
 6. a felújítás előkészítése és megvalósítása során – az  állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 17. §-a alapján – felmentést ad a Rendelet eljárásrendjének alkalmazása 
alól.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1383/2020. (VII. 10.) Korm. határozata
a Hagyományok Háza filmarchívumának digitalizálása és megőrzése érdekében szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért a Hagyományok Háza filmarchívumának digitalizálása és megőrzése érdekében digitalizáló, restauráló és 

archiváló rendszer beszerzésének, valamint az ehhez szükséges forrás biztosításának szükségességével;
 2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy − az emberi erőforrások minisztere bevonásával − gondoskodjon az 1. pontban 

meghatározott cél megvalósítása érdekében 127 000 000 forint biztosításáról a  Magyarország 2020. évi központi 
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 4. Egyéb 
kulturális intézmények cím javára.

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1384/2020. (VII. 10.) Korm. határozata
a Magyar Szabadságharcosok Múzeuma megvalósításához és a Citadella-sétány megújításához szükséges 
intézkedésekről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

 1. A  Kormány a  Magyar Szabadságharcosok Múzeuma létrehozásához szükséges beruházás, valamint 
a Citadella-sétány hosszú távú megújításának előkészítése és megvalósítása érdekében
a) egyetért

aa) a Magyar Szabadságharcosok Múzeuma kiállítás létrehozásához és elhelyezéséhez kapcsolódóan 
a  Citadella erőd épületének helyreállítása, valamint épületgépészeti és belsőépítészeti 
korszerűsítésének,

ab) a Citadella-sétány megújításának
 (a továbbiakban együtt: Beruházások) megvalósításával;
b) egyetért azzal, hogy a  Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (a  továbbiakban: Várkapitányság NZrt.) által egy 100%-ban tulajdonában álló gazdasági 
társaság, a  Citadella Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (a  továbbiakban: Társaság) kerüljön 
megalapításra a Beruházások megvalósítása érdekében;

c) felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  Miniszterelnökséget vezető 
miniszter bevonásával a Társaság alapításához szükséges meghatalmazást – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zártkörűen működő Részvénytársaság útján –, valamint a  tulajdonosi joggyakorlás jogszabályi feltételeit 
biztosítsa a Várkapitányság NZrt. részére;
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 

Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

d) a Beruházások tekintetében az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 
17. §-a alapján felmentést ad a rendeletben meghatározott eljárásrend alkalmazása alól, továbbá – az állami 
magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018.  évi CXXXVIII.  törvény 5.  § (2)  bekezdése alapján  – 
egyetért azzal, hogy a  Beruházások megvalósítója a  Várkapitányság NZrt., majd a  Társaság létrejöttét 
követően a Társaság legyen;

e) felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter közreműködésével gondoskodjon 
a  Beruházások megvalósításával kapcsolatos szakmai koncepcionális és előkészítő munkálatok és 
a szükséges tervezési és egyes kivitelezési tevékenységek elvégzéséhez, valamint a Társaság Beruházásokkal 
kapcsolatos szakmai feladatellátásának támogatására a  2020.  évben 2 500 000 000 forint forrás 
biztosításáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI.  törvény 1. melléklet 
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 57. Kulturális 
fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére 
jogcímcsoport, 9. Várkapitányság Nonprofit Zrt. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok 
ellátásának támogatása jogcím javára;
Felelős: pénzügyminiszter 

Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

f ) egyetért azzal, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter az e) alpont szerinti forrás terhére, a Beruházások 
előkészítése érdekében külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, az  államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a hatálya alá tartozó, vissza nem térítendő 
egyedi támogatást nyújtson a  Várkapitányság NZrt., valamint a  Társaság létrehozását követően a  Társaság 
részére támogatási előlegként, a  támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit 
meghatározó támogatói okirat alapján;

g) a Beruházások előkészítésének kormányzati felelőseként a  Budai Várnegyed területén megvalósuló 
kormányzati beruházásokért felelős kormánybiztost (a továbbiakban: kormánybiztos) jelöli ki;

h) felhívja a kormánybiztost, hogy a Beruházások előkészítési feladatainak elvégzését követően, a kivitelezéshez 
szükséges források biztosítása érdekében készítsen előterjesztést a Kormány részére.
Felelős: a Budai Várnegyed területén megvalósuló kormányzati beruházásokért felelős kormánybiztos
Határidő: az előkészítési feladatok elvégzését követően azonnal
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 2. A Nemzeti Hauszmann Program megvalósításáról és a  végrehajtásához szükséges 2019.  évi, 2020.  évi és 
2021.  évi forrás biztosításáról szóló 1034/2019. (II. 13.) Korm. határozat 2.  pont h)  alpontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(A Kormány
egyetért az 1. pontban foglalt célok megvalósításával, és ezek végrehajtása érdekében a Nemzeti Hauszmann Program 
keretében az alábbi beruházások támogatásához kapcsolódóan)
„h) a  Budapest XI. kerület, Daróczi utca 3. szám alatti telephelyet érintő fejlesztések megvalósítása érdekében 
900 000 000 forint”
(forrás biztosításával;)

 3. A Kormány visszavonja a  Téry Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program módosításával kapcsolatos 
intézkedésekről szóló 1739/2018. (XII. 20.) Korm. határozat 2. pont c) alpontját.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1385/2020. (VII. 10.) Korm. határozata
a Gellért-hegy közösségi közlekedési kapcsolatának megteremtéséhez és közterületeinek megújításához, 
valamint további budapesti fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről

 1. A Kormány a  Gellért-hegy közösségi kapcsolata megteremtésének és hosszú távú közterületi megújításának 
előkészítése és megvalósítása érdekében
a) egyetért

aa) a  Tabánból induló, a  Gellért-hegy új kötöttpályás megközelítését lehetővé tevő, a  turistabuszok 
forgalmát kiváltó, környezetbarát és akadálymentes közlekedést biztosító sikló (a továbbiakban: 
Gellért-hegyi sikló) megépítése, valamint

ab) a Gellért-hegyi városi park (a továbbiakban: Gellért-hegyi közpark) átfogó közterületi megújítása és 
szabadidős pihenőparkként történő fejlesztésének 

(a továbbiakban együtt: Gellért-hegyi beruházások) megvalósításával;
b) a Gellért-hegyi beruházások előkészítésének kormányzati felelőseként a  Miniszterelnökséget vezető 

minisztert jelöli ki;
 2. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BFK NZrt.) útján – Budapest Főváros Önkormányzatával 
együttműködve  – készítsen beruházási, üzemeltetési szakmai koncepciót és megvalósíthatósági tanulmányt 
(a  továbbiakban együtt: szakmai koncepció) a  Gellért-hegyi beruházások megvalósításának módjára, szakmai és 
műszaki követelményeire, a  megvalósításhoz szükséges intézkedésekre, a  megvalósítás költségeire, a  források 
biztosítására vonatkozóan;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2021. június 30.

 3. egyetért azzal, hogy a szakmai koncepció kidolgozása során vizsgálni szükséges
a) a Gellért-hegyi sikló kivitelezéséhez szükséges beruházási költségek biztosítása érdekében az  Európai 

Beruházási Bank vagy kereskedelmi bank által nyújtott hitelből történő finanszírozási források bevonásának,
b) a Gellért-hegyi közpark fenntartási költségeinek a  Gellért-hegyi sikló működéséből származó nyereségből 

történő finanszírozásának, valamint
c) a Gellért-hegy és a Várhegy kötélpályás közlekedési összeköttetése megvalósíthatóságának 
lehetőségét;

 4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon – a BFK NZrt. mint előkészítő építtető útján – 
a Gellért-hegyi sikló megépítésének és a Gellért-hegyi közpark átfogó közterületi megújításának előkészítéséről;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2021. szeptember 30.
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 5. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy Budapest főpolgármesterével együttműködve kezdjen 
tárgyalásokat a  Gellért-hegyi beruházások megvalósítása, valamint a  megújuló Gellért-hegyi közpark fenntartása 
intézményi kereteinek kialakítása érdekében;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2021. november 30.

 6. egyetért azzal, hogy a 2. és a 4. pont szerinti feladatokra mindösszesen legfeljebb 1 500 000 000 forint költségvetési 
támogatás biztosítható;

 7. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával gondoskodjon a  6.  pont 
szerinti forrás 2021. évben történő biztosításáról a  2021. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezet 
javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
 8. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  6.  pont szerinti költségvetési támogatással kapcsolatosan 

bocsásson ki támogatói okiratot a BFK NZrt. részére;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a forrásbiztosítást követően azonnal

 9. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  szakmai koncepció kidolgozását és a  Gellért-hegyi sikló 
megvalósításának, illetve a Gellért-hegyi közpark átfogó közterületi megújításának előkészítését követően készítsen 
előterjesztést a  Gellért-hegyi beruházások megvalósításához szükséges további kormányzati intézkedések és 
a szükséges források biztosítása tárgyában.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2022. március 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1386/2020. (VII. 10.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a Veszprémi Iparos Park beruházás megvalósítása érdekében történő 
többlettámogatás biztosításáról

A Kormány a Magyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás 
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1284/2016. (VI. 7.)  
Korm. határozat] 1. pont b) alpontjának megvalósítása érdekében
 1. egyetért a Veszprémi Iparos Park kialakítása (a továbbiakban: Fejlesztés) érdekében Veszprém Megyei Jogú Város 

Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) mint kedvezményezett részére – a  Modern Városok Program 
keretében a  Veszprémi Iparos Park beruházás megvalósítása érdekében történő támogatás biztosításáról szóló  
1462/2019. (VII. 30.) Korm. határozat alapján a 2019. és 2021. évre megállapított mindösszesen 5 232 358 456 forint 
központi költségvetési támogatáson felül – a  2020. évben további, legfeljebb 3 590 639 944 forint költségvetési 
többlettámogatás biztosításával;

 2. egyetért azzal, hogy az  1.  pont szerinti többlettámogatás a  Modern Városok Program keretében megvalósításra 
kerülő, az  1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 1.  pont c)  alpontja szerinti „Aranyosvölgy Tudáspark és Tudományos 
Központ” költségkeretének terhére kerüljön biztosításra;

 3. egyetért azzal, hogy a  Fejlesztés megvalósításához a  2020. évben szükséges 3 590 639 944 forint forrás 
a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség 
fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program 
jogcímcsoport előirányzat terhére kerüljön biztosításra az Önkormányzat mint kedvezményezett részére;
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 4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy
a) a Fejlesztés megvalósítása érdekében kiadott támogatói okiratot módosítsa az 1. pont szerinti költségvetési 

többlettámogatás biztosítása, valamint a  támogatott tevékenység időtartamának meghosszabbítása 
érdekében,

b) a 2020. évi többletforrást támogatási előlegként folyósítsa az Önkormányzat részére.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: az a) alpont tekintetében azonnal
 a b) alpont tekintetében a  támogatói okirat módosításának hatálybalépését követő 30 napon 

belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1387/2020. (VII. 10.) Korm. határozata
a Hargita Megyei Mozgássérültek Szervezete ingatlanberuházásának támogatása finanszírozásához 
szükséges forrás biztosításáról, valamint az Aquinói Szent Tamás Közéleti Egyesület támogatásáról

 1. A Kormány
a) egyetért a Hargita Megyei Mozgássérültek Szervezete ingatlanberuházásának támogatása finanszírozásához 

szükséges forrás biztosításával;
b) felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  miniszterelnök általános helyettesének bevonásával, az  a)  alpontban 

meghatározott feladat megvalósítása érdekében gondoskodjon a  2020.  évben a  Magyarország 
2020.  évi központi költségvetéséről szóló 2019.  évi LXXI.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet 
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 42. Alapok támogatása cím, 2. Bethlen Gábor Alap 
támogatása alcím javára egyszeri 128 064 000 forint forrás biztosításáról;
Felelős: pénzügyminiszter 

a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: azonnal

c) felhívja a  miniszterelnök általános helyettesét, hogy – a  Bethlen Gábor Alap irányításáért felelős Bizottság 
útján – gondoskodjon az a) alpontban meghatározott feladat megvalósításáról;
Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: a forrás biztosítását és rendelkezésre állását követően azonnal

d) egyetért az Aquinói Szent Tamás Közéleti Műhely működésének és programjainak támogatásával;
e) a d) alpont szerinti cél érdekében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében 

biztosított jogkörében eljárva 30 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet 
LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet, 4. Nemzetpolitikai célú támogatások cím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet  
XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 33.  Civil és 
non-profit szervezetek támogatása jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint.
Felelős: pénzügyminiszter 

a miniszterelnök általános helyettese 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal
 2. A  határon túli célú költségvetési támogatások biztosításáról szóló 1809/2019. (XII. 27.) Korm. határozat 

[a továbbiakban: 1809/2019. (XII. 27.) Korm. határozat] 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1387/2020. (VII. 10.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
LXV. Bethlen Gábor Alap

forintban

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

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

hatása
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

42 Alapok támogatása
263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -30 000 000
LXV. Bethlen Gábor Alap 

263145 4 Nemzetpolitikai célú támogatások
K8 -30 000 000

XI. Miniszterelnökség
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok 

1 Célelőirányzatok 
279012 33 Civil és non-profit szervezetek támogatása

K8 30 000 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

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

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

hatása
LXV. Bethlen Gábor Alap

2 Költségvetési támogatás
284901 3 Eseti támogatás

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -30 000 000

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

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok 
1 Célelőirányzatok 

279012 33 Civil és non-profit szervezetek támogatása 30 000 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II.n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 30 000 000 30 000 000

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

Magyar Államkincstár  1 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2020.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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2. melléklet az 1387/2020. (VII. 10.) Korm. határozathoz

Az 1809/2019. (XII. 27.) Korm. határozat 1.  mellékletében foglalt táblázat 13. sora helyébe a  következő 
rendelkezés lép:

[Sorszám Kedvezményezett neve Támogatási cél
Támogatási összeg 

(forint)]

13.
Aquinói Szent Tamás Közéleti 

Egyesület

Aquinói Szent Tamás Közéleti 
Akadémia működésének és 
programjainak támogatása

200 000 000

A Kormány 1388/2020. (VII. 10.) Korm. határozata
az EFOP-4.1.2-17 azonosító jelű („Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése 
a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” című) felhívás 
keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás 
Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló  
1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

 1.  A Kormány a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4.  § (1) bekezdés f )  pontjában meghatározott 
jogkörében eljárva
a) egyetért az 1. melléklet szerint az ott felsorolt projektek támogatásának növelésével,
b) 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 5–6. és 8–11. sora szerinti projektek keretemelése és annak végrehajtása 
során a Kormányrendelet 5. §-a ne kerüljön alkalmazásra,

c) egyetért az a) alpont szerinti projektek támogatási szerződéseinek az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2020. augusztus 31.

 2. A Kormány egyetért azzal, hogy az  1.  mellékletben foglalt táblázat 3–7. és 9–11. sora szerinti projektek esetén 
az 1. mellékletben foglalt táblázat F oszlopában meghatározott, összesen legfeljebb 1 861 613 688 forint összegű, 
európai uniós forrás terhére el nem számolható költség – az  Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű 
előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6.  § (1)  bekezdés b)  pontja 
alapján – az  Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) hazai társfinanszírozáson felüli 
felhasználásával kerüljön finanszírozásra.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2020. július 31.

 3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 4. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) 

Korm. határozat 1.  melléklet 4.  pontjában foglalt táblázat C:3 mezőjében a  „63,34” szövegrész helyébe 
a „65,35” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1388/2020. (VII. 10.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

1.

Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Kedvezményezett 

neve

Eredeti támogatás

(forint)

Többlettámogatás legfeljebb

(forint)

Megnövelt 

összköltség 

legfeljebb

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.

Az EFOP 

keretében 

finanszírozandó 

összeg

A Magyarország 

központi 

költségvetéséről 

szóló törvényben 

meghatározott Uniós 

fejlesztések fejezete 

terhére finanszírozni 

tervezett összeg

3.
EFOP-4.1.2-17-

2017-00007

A Kökönyösi Gimnázium 
Gagarin Általános Iskolájának 

infrastrukturális fejlesztése

Pécsi 
Tankerületi 

Központ
429 241 414 66 866 871 23 689 799 519 798 084

A projekt célja  
a 7300 Komló, Bányász utca 1. szám 
alatti köznevelési intézmény 
infrastrukturális fejlesztése.

4.
EFOP-4.1.2-17-

2017-00023

Mohács Térségi Általános Iskola 
infrastrukturális fejlesztése,  

az egyenlő hozzáférés biztosítása,  
a hátránykompenzáció elősegítése 

és a minőségi oktatás megteremtése 
érdekében

Mohácsi 
Tankerületi 

Központ
895 670 083 169 534 350 86 754 783 1 151 959 216

A projekt célja  
a 7700 Mohács, Brodarics tér 2. és  
a 7700 Mohács, Széchenyi tér 17. 
szám alatti köznevelési intézmény 
infrastrukturális fejlesztése.

5.
EFOP-4.1.2-17-

2017-00041

A Palotási Általános Iskola 
infrastrukturális fejlesztése  

a hátránykompenzáció elősegítése 
és a minőségi oktatás  

megteremtése érdekében

Salgótarjáni 
Tankerületi 

Központ
498 935 356 179 238 345 175 044 632 853 218 333

A projekt célja  
a 3042 Palotás, Szabadság út 30. szám 
alatti köznevelési intézmény 
infrastrukturális fejlesztése.

6.
EFOP-4.1.2-17-

2017-00063
Infrastrukturális fejlesztés Sarkadon

Gyulai 
Tankerületi 

Központ
813 823 318 228 125 720 344 096 323 1 386 045 361

A projekt célja  
az 5720 Sarkad, Kossuth utca 17. szám 
alatti köznevelési intézmény 
infrastrukturális fejlesztése.

7.
EFOP-4.1.2-17-

2017-00075

A Lőrinci Hunyadi Mátyás Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

infrastruktúrájának fejlesztése

Hatvani 
Tankerületi 

Központ
481 665 702 97 250 228 9 983 319 588 899 249

A projekt célja  
a 3021 Lőrinci, Rákóczi út 50. és  
a 3021 Lőrinci, Temesvári u. 9. szám 
alatti köznevelési intézmény 
infrastrukturális fejlesztése.
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8.
EFOP-4.1.2-17-

2017-00082

A Nyergesújfalui Kernstok Károly 
Általános Iskola infrastrukturális 

fejlesztése

Esztergomi 
Tankerületi 

Központ
517 000 000 328 150 964 – 845 150 964

A projekt célja  
a 2536 Nyergesújfalu,  
Babits Mihály utca 13. és  
a 2536 Nyergesújfalu, Padányi tér 35. 
szám alatti köznevelési intézmény 
infrastrukturális fejlesztése.

9.
EFOP-4.1.2-17-

2017-00103
Esély a Jövőért!

Nagykanizsai 
Tankerületi 

Központ
633 330 000 417 973 125 490 318 773 1 541 621 898

A projekt célja  
a 8885 Borsfa, Zrínyi Miklós utca 3/a. 
szám alatti köznevelési intézmény 
infrastrukturális fejlesztése.

10.
EFOP-4.1.2-17-

2017-00105

„Test és lélek” – Egészség- és 
művészetfejlesztés a gyenesdiási 

Kárpáti János Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskolában

Nagykanizsai 
Tankerületi 

Központ
787 348 000 520 510 720 120 636 938 1 428 495 658

A projekt célja  
a 8315 Gyenesdiás,  
Kossuth Lajos utca 91. szám alatti 
köznevelési intézmény infrastrukturális 
fejlesztése.

11.
EFOP-4.1.2-17-

2017-00106

A Zalaapáti Gábor Áron Általános 
Iskola infrastrukturális fejlesztése  

a hátránykompenzáció elősegítése 
és a minőségi oktatás megteremtése 

érdekében

Nagykanizsai 
Tankerületi 

Központ
260 350 000 – 611 089 121 871 439 121

A projekt célja  
a 8741 Zalaapáti, Deák Ferenc utca 2. 
szám alatti köznevelési intézmény 
infrastrukturális fejlesztése.
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A Kormány 1389/2020. (VII. 10.) Korm. határozata
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 3. és 4. prioritása 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. egyetért a projektek 1. pont szerinti többlettámogatásának a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 1., 3. 

és 4. prioritásai rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,
 3. egyetért a projektek támogatási szerződéseinek az 1. melléklet szerinti módosításával.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1389/2020. (VII. 10.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Kedvezményezett neve
Eredeti támogatás

(forint)

Többlettámogatás 

legfeljebb

(forint)

Megnövelt 

támogatás 

legfeljebb

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
TOP-1.2.1- 

15-HE1-2016-00013

Tiszanána-
Dinnyéshát strand- 

és csónakkikötő 
fejlesztése

Tiszanána Község 
Önkormányzata

250 000 000 32 500 000 282 500 000

A projekt keretében megújításra kerül  
a Tiszanána-Dinnyéshát csónakkikötő és strand.  
A látogatószám növekedéséhez szükséges a létesítmény 
fejlesztése és a strand partjának rendbetétele, ezért  
a pályázatból megvalósul a strand öblözetének kotrása, 
továbbá a kijelölt strandrészen homokkal való feltöltése. 
A szintén a fejlesztéssel érintett csónakkikötővel 
szemben a szigeten kerül megépítésre egy őrtorony 
méretű kilátó.

3.
TOP-1.2.1- 

15-VE1-2016-00005

Kulturális 
vonzerőkön alapuló 
hálózat létrehozása 
a Csetényi kastély 
látogatóközpont 

kialakításával

Csetény Község 
Önkormányzata

170 353 229 48 231 607 218 584 836

A fejlesztés célja olyan együttműködéseken alapuló 
kulturális és szabadidős turizmus beindítása, melynek 
során a településre és környékére érkező turista 
közvetlen módon megismerheti a tájegység egyedi 
szépségéit, és ezáltal betekintést nyerhet a község 
hagyománytisztelő, közösségformáló kulturális életébe.

4.
TOP-1.3.1- 

15-BO1-2016-00002

Közlekedésfejlesztés 
Borsod megyében 

Tartalék 1.

Magyar Közút 
Nonprofit 

Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

357 000 000 37 225 654 394 225 654
A projekt keretében mindösszesen 5,075 km hosszan 
kerül mellékúthálózati szakasz felújításra. A felújítással 
érintett települések: Erdőhorváti, Tolcsva, Hejőpapi.

5.
TOP-1.4.1- 

16-NG1-2017-00003

Karancsalja község 
Napfény Óvoda 

fejlesztése a 
foglalkoztatás és az 

életminőség javítása 
céljából

Karancsalja Község 
Önkormányzata

103 385 211 30 700 245 134 085 456

A projekt átfogó célja a Karancsalja községben működő 
Napfény Óvoda épületének felújítása, korszerűsítése, 
valamint az óvodai nevelői munka eredményességének 
és hatékonyságának növelése.
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6.
TOP-3.1.1- 

15-VE1-2016-00018

Fenntartható 
közlekedésfejlesztés 

Zircen

Zirc Városi 
Önkormányzat

(konzorciumvezető)
Magyar Közút 

Nonprofit 
Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság

497 749 561 74 600 000 572 349 561

A projekt keretében 1995 méter hosszan kerékpárút 
építése, valamint közlekedésbiztonsági fejlesztések 
kerülnek megvalósításra, emellett sor kerül az Alkotmány 
utca teljes hosszának közlekedésbiztonsági célú 
felújítására, valamint a város személyszállításért felelős 
logisztikai központjánál (meglévő autóbusz pályaudvar) 
egy kiszolgáló épület létesítésére. Három helyszínen 
gyalogátkelőhely létesül, továbbá buszöblök és várók is 
elhelyezésre kerülnek.

7.
TOP-4.2.1- 

15-NG1-2016-00013

Főzőkonyha 
felújítása és bővítése 

Hont Községben

Hont Község 
Önkormányzata

17 788 952 5 327 986 23 116 938
A projekt célja a Hont községben működő főzőkonyha 
felújítása és bővítése.
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A Kormány 1390/2020. (VII. 10.) Korm. határozata
egyes egyházi támogatásokat tartalmazó kormányhatározatok módosításáról

 1. A geszti Tisza-kastély és környezetének rekonstrukciójához, valamint hosszú távú működtetéséhez szükséges 
intézkedésekről szóló 1347/2017. (VI. 9.) Korm. határozat 2. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány
az 1. pontban meghatározott célok elérése érdekében)
„c) felhívja a pénzügyminisztert, hogy a miniszterelnök általános helyettese bevonásával gondoskodjon arról, hogy 
a Magyarországi Református Egyház által a geszti Tisza-kastélyban ellátni kívánt feladatokhoz a szükséges működési 
források az  1.  pontban meghatározott cél megvalósításának évében és az  azt követő 4 évben évente legfeljebb 
160 000 000 forint összegben rendelkezésre álljanak a központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében;

Felelős: pénzügyminiszter 
a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: a felmerülés ütemében és az azt követő évek központi költségvetésének tervezése során”
 2. Az egri Szent Antal Minorita templom és rendház további rekonstrukciója, korszerűsítése előkészítésének 

a  Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1651/2018. (XII. 6.) Korm. határozat 2.  pontjában 
a „2019. szeptember 30.” szövegrész helyébe a „2020. november 30.” szöveg lép.

 3. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét érintő 2019. június 27-ei viharos időjárás okozta károk enyhítéséről szóló 
1482/2019. (VIII. 1.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

 4. A Kormány visszavonja az  egyes Beruházás Előkészítési Alapból finanszírozott egyházi támogatásokról szóló 
kormányhatározatok módosításáról szóló 1518/2019. (IX. 4.) Korm. határozat 3. pontját.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1390/2020. (VII. 10.) Korm. határozathoz

 1. A Korm. határozat 3. mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő sor lép:

[Sorszám Település

Károsult  

ingatlan címe 

(utca, házszám)

Támogatási 

összeg 

(forint)

Kedvezményezett 

megnevezése és székhelye 

(ha ez utóbbi eltér a károsult 

ingatlan címétől)

Támogatási cél]

4. Dombrád
4492 Dombrád, 
Kossuth út 41.

1 270 000

Dombrádi Református 
Egyházközség

4492 Dombrád, 
Kossuth út 25.

Dombrádi református templomban 
keletkezett kár helyreállítási 
költségeinek támogatása
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 2. A Korm. határozat 3. mellékletében foglalt táblázat 7. és 8. sora helyébe a következő sorok lépnek:

[Sorszám Település

Károsult  

ingatlan címe 

(utca, házszám)

Támogatási 

összeg 

(forint)

Kedvezményezett 

megnevezése és székhelye 

(ha ez utóbbi eltér a károsult 

ingatlan címétől)

Támogatási cél]

7. Dombrád
4492 Dombrád, 
Kossuth út 41.

1 300 000

Dombrádi Református 
Egyházközség

4492 Dombrád, 
Kossuth út 25.

Dombrádi református 
gyülekezeti házban keletkezett 
kár helyreállítási költségeinek 
támogatása

8. Dombrád
4492 Dombrád, 
Kossuth út 43.

6 500 000

Dombrádi Református 
Egyházközség

4492 Dombrád, 
Kossuth út 25.

Dombrádi Református Általános 
Iskola épületében keletkezett 
kár helyreállítási költségeinek 
támogatása

 3. A Korm. határozat 3. mellékletében foglalt táblázat 27. sora helyébe a következő sor lép:

[Sorszám Település

Károsult  

ingatlan címe 

(utca, házszám)

Támogatási 

összeg 

(forint)

Kedvezményezett 

megnevezése és székhelye 

(ha ez utóbbi eltér a károsult 

ingatlan címétől)

Támogatási cél]

27. Nyírkarász
4544 Nyírkarász,  

Fő út 96.
15 637 477

Nyíregyházi 
Egyházmegye

4400 Nyíregyháza, 
Bethlen Gábor u. 5.

Urunk mennybemenetele – 
görögkatolikus templomban 
keletkezett kár helyreállítási 
költségeinek támogatása

 4. A Korm. határozat 3. mellékletében foglalt táblázat 29. és 30. sora helyébe a következő sorok lépnek:

[Sorszám Település

Károsult  

ingatlan címe 

(utca, házszám)

Támogatási 

összeg 

(forint)

Kedvezményezett 

megnevezése és székhelye 

(ha ez utóbbi eltér a károsult 

ingatlan címétől)

Támogatási cél]

29. Nyírmada
4564 Nyírmada,  

Ady u. 45.
50 000

Római Katolikus 
Egyházközség 
Pusztadobos, 

4565 Pusztadobos, 
Petőfi u. 41.

Templomban keletkezett kár 
helyreállítási költségeinek 
támogatása

30. Nyírmada
4565 Nyírmada,  

Ady u. 58.
50 000

Római Katolikus 
Egyházközség 
Pusztadobos, 

4565 Pusztadobos, 
Petőfi u. 41.

Plébánia épületében keletkezett 
kár helyreállítási költségeinek 
támogatása
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 5. A Korm. határozat 3. mellékletében foglalt táblázat 36. sora helyébe a következő sor lép:

[Sorszám Település

Károsult  

ingatlan címe 

(utca, házszám)

Támogatási 

összeg 

(forint)

Kedvezményezett 

megnevezése és székhelye 

(ha ez utóbbi eltér a károsult 

ingatlan címétől)

Támogatási cél]

36. Petneháza
4542 Petneháza, 

Béke utca 23.
315 000

Nyíregyházi 
Egyházmegye

4400 Nyíregyháza, 
Bethlen Gábor u. 5.

Szent Mihály főangyal – 
görögkatolikus templomban 
keletkezett kár helyreállítási 
költségeinek támogatása

 6. A Korm. határozat 3. mellékletében foglalt táblázat 43. sora helyébe a következő sor lép:

[Sorszám Település

Károsult  

ingatlan címe 

(utca, házszám)

Támogatási 

összeg 

(forint)

Kedvezményezett 

megnevezése és székhelye 

(ha ez utóbbi eltér a károsult 

ingatlan címétől)

Támogatási cél]

43. Vásárosnamény
4804 Vásárosnamény, 

Damjanich út 17.
634 759

Római Katolikus 
Egyházközség 

Vásárosnamény,  
4800 Vásárosnamény, 

Rákóczi út 19. 

Vitka Templomban keletkezett 
kár helyreállítási költségeinek 
támogatása

A Kormány 1391/2020. (VII. 10.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Fülöp-szigeteki Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú technikai 
együttműködésről szóló keretmegállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a  Magyarország Kormánya és a  Fülöp-szigeteki Köztársaság Kormánya közötti technikai együttműködési 

keretmegállapodás (a továbbiakban: Keretmegállapodás) bemutatott szövegével;
 2. felhatalmazza a külgazdasági és külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt a Keretmegállapodás bemutatott 

szövegének – a jóváhagyás fenntartásával történő – végleges megállapítására;
 3. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Keretmegállapodás szövegének végleges megállapításához 

szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
 4. jóváhagyja a Keretmegállapodás kihirdetéséről szóló kormányrendelet tervezetét, és elrendeli a Keretmegállapodás 

szövegének végleges megállapítását követően annak a Magyar Közlönyben történő kihirdetését.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 47/2020. (VII. 10.) ME határozata
a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 
2004. április 27-én aláírt Egyezmény módosításáról szóló Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a belügyminiszter és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyar Köztársaság és Románia között a  közúti és a  vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, 

Bukarestben, 2004. április 27-én aláírt Egyezmény módosításáról szóló Egyezmény (a továbbiakban: Módosító 
Egyezmény) létrehozásával;

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

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

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

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

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök

A miniszterelnök 48/2020. (VII. 10.) ME határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság és Románia között 
a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt 
Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás létrehozására adott 
felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a belügyminiszter és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság és Románia között 

a  közúti és a  vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt Egyezmény 
végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Módosító Megállapodás) 
létrehozásával;

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

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

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

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

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 49/2020. (VII. 10.) ME határozata
az Ukrajna és Magyarország között létrejött nemzetközi szerződés alapján működő Magyar–Ukrán 
Kisebbségi Vegyes Bizottság tagjainak felmentéséről és új tagok kinevezéséről

 1. A kormányközi vegyesbizottságok tagjainak és tisztségviselőinek kijelöléséről szóló 2118/2008. (VIII. 27.)  
Korm. határozat 3. pont b) alpontja szerinti jogkörömben eljárva

Benkőné Kiss Zsuzsannát, Csaholczi Lászlót, dr. Érsek Viviennt, dr. Gordos Árpádot, Király Annamáriát, Mórócz 
Miklóst, Paulik Antal Istvánt, Rákos Attilát, Sarkadi Mártont, a  Magyar–Ukrán Kisebbségi Vegyes Bizottság tagjait 
e tisztségükből

2020. augusztus 1-jei hatállyal felmentem.

 2. Ezzel egyidejűleg

Bujdosó Jánost a Magyar–Ukrán Kisebbségi Vegyes Bizottság titkárává,
valamint

Ádám Zoltánt, Balázs Attilát, dr. Balozsán Líviát, Czukor Gergelyt, Íjgyártó Istvánt, Kudrjávcev Jenőt, Mártonné Kovács Ildikót, 
Nagy Klárát, Szabó Jaroszlavát, Szuperák Brigittát, dr. Torda Mártát, Tóth-Ferenci Adriennt, Varga Csillát, Vehman Ilonát, 
Zsakai Lénárdot

a Magyar–Ukrán Kisebbségi Vegyes Bizottság tagjává kinevezem.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök

A miniszterelnök 50/2020. (VII. 10.) ME határozata
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke jogviszonya megszűnésének megállapításáról 
és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének kinevezéséről

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 8.  § (2)  bekezdésében foglalt 
jogkörömben eljárva megállapítom, hogy

dr. Dorkota Lajos, a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének e  jogviszonya – a  kinevezési 
időtartam lejártára tekintettel – 2020. június 30-ai hatállyal megszűnt, egyidejűleg

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 6.  § (1)  bekezdésében foglalt 
jogkörömben eljárva

Horváth Péter Jánost a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökévé

– 2020. július 13-ai hatállyal, hétéves időtartamra –

kinevezem.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 51/2020. (VII. 10.) ME határozata
az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok magyar tagozati elnökeinek 
felmentéséről és kinevezéséről

 1. A kormányközi vegyes bizottságok tagjainak és tisztségviselőinek kijelöléséről szóló 2118/2008. (VIII. 27.) 
Korm. határozat 3. pont a) alpontja szerinti jogkörömben eljárva, a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése 
alapján

dr. Kumin Ferencet
1) a Magyar–Brandenburgi Vegyes Bizottság,
2) a Magyar–Flamand Vegyes Bizottság,
3) a Magyar–Hesseni Vegyes Bizottság,
4) a Magyar–Szász Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
5) a Magyar–Türingiai Vegyes Bizottság,
6) a Magyar–Vallon Vegyes Bizottság,

dr. Ponevács-Pana Petrát
1) a Magyar–Argentin Gazdasági Vegyes Bizottság,
2) a Magyar–Mexikói Vegyes Bizottság
3) a Magyar–Thaiföldi Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
magyar tagozata elnöki tisztségéből felmentem.

 2. Ezzel egyidejűleg

Magyar Józsefet
1) a Magyar–Brandenburgi Vegyes Bizottság,
2) a Magyar–Flamand Vegyes Bizottság,
3) a Magyar–Hesseni Vegyes Bizottság,
4) a Magyar–Szász Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
5) a Magyar–Türingiai Vegyes Bizottság,
6) a Magyar–Vallon Vegyes Bizottság,

dr. Pacsay-Tomassich Orsolyát
1) a Magyar–Argentin Gazdasági Vegyes Bizottság,
2) a Magyar–Mexikói Vegyes Bizottság,

Joó Istvánt
1) a Magyar–Angolai Vegyes Bizottság,

dr. Baranyi Andrást
1) a Magyar–Thaiföldi Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
2) a Magyar–Tádzsik Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság
magyar tagozati elnökévé nevezem ki.

 3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

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