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III. Kormányrendeletek

A Kormány 425/2020. (IX. 10.) Korm. rendelete
egyes agrártárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (3) bekezdés d) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.  évi LIII.  törvény 110/A.  §-ában, a  természet 
védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 12. pontjában, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 
2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában,
a 3. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.  évi XLVI.  törvény 76.  § (1)  bekezdés 
a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. Az állatkísérletekről szóló 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Az állatkísérletekről szóló 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet] 45.  § 
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  országos főállatorvos legkésőbb az  engedélyezéstől számított hat hónapon belül közzététel céljából 
megküldi az Európai Bizottságnak a nem szakmai jellegű összefoglalókat és azok módosításait.”

2. § (1) A 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 51. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  NÉBIH gyűjti és összesíti a  3.  § (1)  bekezdése, a  33.  §, a  38.  §, a  42.  §, a  45.  §, a  46.  §, a  49.  § és  
a  2010/63/EU irányelv 46.  cikke szerinti adatokat. Az  országos főállatorvos az  összesített adatokról 5 évente 
elektronikus úton tájékoztatja az  Európai Bizottságot az  általa meghatározott formátumban. A  NÉBIH ezzel 
egyidejűleg elektronikus úton közzéteszi az Európai Bizottságnak megküldött adatokat.”

 (2) A 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 51. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  felhasználó minden év február 28-ig megküldi – a  NÉBIH honlapján közzétett táblázatok szerint  – 
az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóságnak az  állatok kísérletekben történt felhasználására 
vonatkozó előző évi statisztikai adatokat, köztük az  alkalmazott kísérletek tényleges súlyosságára és a  felhasznált 
főemlős állatok eredetére és fajaira vonatkozó információkat is, valamint a  kizárólag szerveik vagy szöveteik 
felhasználása céljából leölt állatok számára vonatkozó adatokat. Az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
hatóság az  információkat összesíti, és minden év április 15-ig a  NÉBIH-nek megküldi. Az  országos főállatorvos 
minden év november 10-ig elektronikus úton benyújtja a  statisztikai információikat az  Európai Bizottságnak, 
az  általa meghatározott nem összefoglaló formátumban. Ezzel egyidejűleg a  NÉBIH az  összesített adatokat 
közzéteszi a honlapján.”

3. §  A 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet a következő 56/A. §-sal egészül ki:
„56/A. § Az országos főállatorvos az 51. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatást első alkalommal 2023. november 10-ig 
küldi meg az Európai Bizottságnak.”

4. §  A 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 57. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„57.  § (1) Ez  a  rendelet a  tudományos célokra felhasznált állatok védelméről szóló, 2010. szeptember 22-i  
2010/63/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(2) Ez  a  rendelet a  környezettel kapcsolatos jogszabályok területén a  jelentéstételi kötelezettségek 
összehangolásáról, valamint a  166/2006/EK és a  995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,  
a  2002/49/EK, a  2004/35/EK, a  2007/2/EK, a  2009/147/EK és a  2010/63/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, 
a  338/97/EK és a  2173/2005/EK tanácsi rendelet, továbbá a  86/278/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 



6380 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 203. szám 

2019. június  5-i (EU)  2019/1010 európai parlamenti és tanácsi rendelet 6.  cikkének végrehajtásához szükséges 
rendelkezéseket állapít meg.”

5. §  A 40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 45.  § (4)  bekezdésében a  „Pest Megyei Kormányhivatal” szövegrész helyébe 
a „NÉBIH” szöveg lép.

2. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

6. §  A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet] 8/C.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„8/C.  § (1) A  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról szóló 
2010.  évi XLIII.  törvény (a  továbbiakban: Ksztv.) 2.  § (1)  bekezdés e)–h)  pontjában meghatározott, valamint 
a törvényességi és a szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket
a) az országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság környezetvédelmi és természetvédelmi,
b) a területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság környezetvédelmi és természetvédelmi, valamint
c) a járási környezetvédelmi hatóság környezetvédelmi
feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben szakmai irányító miniszterként a miniszter gyakorolja.
(2) A Ksztv. 2. § (1) bekezdés e)–h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és a szakszerűségi ellenőrzési 
hatásköröket az országos környezetvédelmi hatóság, valamint a területi környezetvédelmi hatóság
a) hulladékgazdálkodási feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben szakmai irányító miniszterként 
a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter,
b) klímaváltozással kapcsolatos feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben szakmai irányító miniszterként 
az energiapolitikáért felelős miniszter
gyakorolja.
(3) Az  országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság, valamint a  területi környezetvédelmi és 
természetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyek vonatkozásában a  Ksztv. 2.  § 
(1)  bekezdés e) és f )  pontjában, valamint kizárólag ezekhez kapcsolódva a  Ksztv. 2.  § (1)  bekezdés g)  pontjában 
meghatározott hatásköröket a  (4)  bekezdés szerinti esetben a  miniszter, a  (6)  bekezdés szerinti esetben 
a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter gyakorolja.
(4) Az  országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság, valamint a  területi környezetvédelmi és 
természetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyek vonatkozásában az  általános 
közigazgatási rendtartásról szóló 2016.  évi CL.  törvény szerinti felügyeleti jogköröket – a  (6)  bekezdésben foglalt 
kivétellel – a miniszter gyakorolja.
(5) Ha az  országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság, valamint a  területi környezetvédelmi 
és természetvédelmi hatóság olyan döntésével szemben kerül sor a  (4)  bekezdés szerinti felügyeleti eljárás 
lefolytatására, amely
a) hulladékgazdálkodással kapcsolatos megállapítást is tartalmaz, a  miniszter beszerzi a  hulladékgazdálkodásért 
felelős miniszter,
b) klímavédelemmel kapcsolatos megállapítást is tartalmaz, a  miniszter beszerzi az  energiapolitikáért felelős 
miniszter,
c) vízgazdálkodással kapcsolatos megállapítást is tartalmaz, a  miniszter beszerzi a  vízgazdálkodásért felelős 
miniszter,
d) vízvédelemmel kapcsolatos megállapítást is tartalmaz, a miniszter beszerzi a vízvédelemért felelős miniszter
véleményét.
(6) Hulladékgazdálkodási tevékenységekkel kapcsolatos közigazgatási hatósági ügyekben az  országos 
környezetvédelmi hatóság és a  területi környezetvédelmi hatóság felügyeleti szerve a  hulladékgazdálkodásért 
felelős miniszter.
(7) A  miniszter az  Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat szakszerűségi ellenőrzéséhez az  Országos 
Meteorológiai Szolgálatot (a továbbiakban: OMSZ) közreműködőként veheti igénybe.”
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7. §  A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
a) 11. § (1) bekezdésében a „fővárosban a főjegyző” szövegrész helyébe a „fővárosban a kerületi önkormányzat 

jegyzője, a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a főjegyző” szöveg,
b) 28.  § (1)  bekezdésében az  „A területi környezetvédelmi hatóság elsőfokon” szövegrész helyébe 

az „Az országos környezetvédelmi hatóság, valamint a területi környezetvédelmi hatóság” szöveg,
c) 32. § nyitó szövegrészében a „27. § szerinti” szövegrész helyébe a „szakhatóságként kijelölt” szöveg,
d) 1. melléklet II. pontja címében a „működési köre” szövegrész helyébe a „működési területe” szöveg,
e) 1. melléklet II. pont 1–10. alpontjában a „Működési köre” szövegrész helyébe a „Működési területe” szöveg,
f ) 3.  melléklet 2.  pontjában foglalt táblázat B:3 mezőjében az „és ingatlanokkal összefüggő környezetvédelmi 

és természetvédelmi hatósági ügyek, a  honvédelmi és katonai célú építményekkel és ingatlanokkal 
kapcsolatos kármentesítési ügyek kivételével” szövegrész helyébe a „ , valamint a honvédelmi és katonai célú 
ingatlanokkal összefüggő környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági ügyek” szöveg

lép.

8. §  Hatályát veszti a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
a) IV. Fejezet címében az „ÉS A SZAKHATÓSÁGOK KIJELÖLÉSE” szövegrész,
b) 9. alcíme,
c) 10. alcíme,
d) 11. és 12. alcím címében az „és a közreműködő szakhatóságok kijelölése, szakértő igénybevétele” szövegrész,
e) 28. § (3) bekezdése,
f ) 29. § (1) bekezdésében és 33. § (1) bekezdésében az „elsőfokon” szövegrész,
g) 29. § (3) bekezdése,
h) 30. § (3) bekezdése,
i) 31. § (3) bekezdése,
j) 33. § (3) bekezdése,
k) 5.  melléklet I. táblázat címében, 6.  melléklet I. táblázat címében, 8.  melléklet I. táblázat címében és 

9. melléklet I. táblázat címében a „ , kirendelendő szakértők” szövegrész,
l) 5. melléklet II. táblázata,
m) 6. melléklet II. táblázata,
n) 7. melléklet II. táblázata,
o) 8. melléklet II. táblázata,
p) 9. melléklet II. táblázata.

3. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló  
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

9. §  A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet [a továbbiakban: 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet] 17. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(A kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a NÉBIH)
„d) az  Éltv. 5.  § (6)  bekezdésében, 15.  § (5)  bekezdésében, 16.  § (5)  bekezdésében, 17.  § (5)  bekezdésében, 
17/A. § (3) bekezdésében, 17/B. § (4) bekezdésében, 18. § (5a) bekezdésében, 19. § (1) bekezdésében, 22. § (3) és 
(4)  bekezdésében, 23.  § (5) és (6)  bekezdésében, 24.  § (1)  bekezdés e)  pontjában, 31.  § (1) és (2)  bekezdésében, 
32.  § (1)  bekezdés c), d), n)–r), t)–w)  pontjában, 32.  § (2)  bekezdés d)  pontjában, 32.  § (3) és (5)  bekezdésében, 
33. § a) pontjában, 34. § (1) bekezdés g) és h) pontjában, 34. § (4) bekezdés a) és j) pontjában, 35. § (3) bekezdés 
b)  pontjában, 35.  § (4)  bekezdés d)–f )  pontjában, 35.  § (5) és (6)  bekezdésében, 35.  § (7)  bekezdésében a  14/B.  § 
ellenőrzése vonatkozásában, 35/A.  §-ában, 37.  § (1)  bekezdés c) és d)  pontjában, 37.  § (3)  bekezdés e), g) és 
i) pontjában, 38. § (1) bekezdés 9., 13., 14. pontjában, az engedélyezett állatgyógyászati termékek vonatkozásában 
a  15.  pontjában, 18., 20. és 23.  pontjában, 26.  pont c)–f ) és h)  alpontjában, 27. és 29.  pontjában, 38.  §  
(5)–(8)  bekezdésében, 38/A.  § (1), (3), (4)–(4b), (6)–(11a)  bekezdésében, 38/B.  §-ában, 38/D.  § (1)  bekezdésében, 
38/G.  § (1)  bekezdésében, 40.  § (1)–(3)  bekezdésében, 41.  §-ában, 47/B.  § (1), (11) és (12)  bekezdésében, 
47/C.  § (3)  bekezdésében, 57.  § x)  pontjában, 63.  § (1)  bekezdés e)  pontjában, 63/A.  §-ában, 71.  § (4), (5), (9) és 
(10) bekezdésében,”
(foglaltak tekintetében.)
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10. § (1) A 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Éltv.)
„a) 4.  §-ában, 16.  § (2)  bekezdésében, 28.  § l)  pontjában, 29.  § c)  pontjában, 30.  § (2)  bekezdésében, 33.  § 
d)  pontjában, 35.  § (3)  bekezdés a) és c)–f )  pontjában, 35.  § (7)  bekezdésében az  1169/2011/EU rendeletben 
foglaltak ellenőrzése vonatkozásában, 38/A.  § (2)  bekezdés d)  pontjában, 38/C.  § (1)  bekezdésében, 44.  § (1),  
(2)–(6a), (8) és (9) bekezdésében, 53/B. §-ában, 56. §-ában, 57. § a)–u) és y) pontjában, 58. §-ában, 58/A. § (1)–(4), 
(6) és (7) bekezdésében, 59. § (6) bekezdésében, 59/A. § (1) bekezdésében, 63. § (1) bekezdés a)–d) pontjában, 64. § 
(7)  bekezdésében, 72.  §-ában foglaltak tekintetében a  NÉBIH, az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal, az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró 
járási hivatal, valamint a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal,
b) 34.  § (2)  bekezdés b)–l)  pontjában, a  közcélú igénybevétel kivételével a  34.  § (3)  bekezdés a)  pontjában, 
34.  § (4)  bekezdés k)  pontjában, 53.  § (3) és (4)  bekezdésében, 61.  §-ában foglaltak tekintetében a  NÉBIH, 
az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal, valamint 
az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal,”
(a kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv.)

 (2) A 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Éltv.)
„d) 23/A.  §-ában, 27.  § (5)  bekezdésében az  elismert tanúsító szervezet hiányában a  tanúsítvány kiadása 
tekintetében, 38. § (3) bekezdésében, 57. § v) és w) pontjában foglaltak tekintetében az élelmiszerlánc-biztonsági 
és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal, valamint a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei 
kormányhivatal,”
(a kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv.)

 (3) A 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  Éltv. 8.  § (2)  bekezdésében, 18.  § (1)  bekezdés g)  pontjában, 19.  § (4)  bekezdésében, 26.  § (1)  bekezdés 
c) és d) pontjában, 32. § (2) bekezdés a) pontjában, 33. § c) pontjában, 34. § (3) bekezdés b) és c) pontjában, 34. § 
(4) bekezdés b), f ), g) pontjában, h) pontjában az ellenőrzés tekintetében és i) pontjában, 35. § (2) bekezdésében, 
(4)  bekezdés a)  pontjában a  harmadik országba exportáló élelmiszer-előállító létesítmények tekintetében, b) és 
c) pontjában, 36. § (3) bekezdésében, 38. § (1) bekezdés 11., 24. és 28. pontjában, 51. § (3) bekezdés a)–d), h)–k) és 
m)–p) pontjában foglaltak tekintetében a NÉBIH és az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben 
eljáró járási hivatal a kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv.”

 (4) A 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A NÉBIH, valamint az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal 
a MÁOK tv. 21. § (2a) bekezdésében és 22. § (3a) bekezdésében meghatározott élelmiszerlánc-felügyeleti szerv.”

11. §  A 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. § Az Éltv.
a) 8/A.  § (3)  bekezdésében, 8/B.  § (1) és (3)  bekezdésében, 34.  § (1)  bekezdés f )  pontjában, 38.  § (1)  bekezdés 
15.  pontjában az  engedélyezett mikrochipek tekintetében, valamint 38.  § (1)  bekezdés 19.  pontjában 
az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró,
b) 33. § e) pontjában a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró
Pest Megyei Kormányhivatal a kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv.”

12. §  Hatályát veszti a  383/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletnek a  fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének 
egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet
a) 159. § (17) bekezdésével megállapított 18. § (3a) bekezdése;
b) 159. § (22) bekezdésével megállapított 20. § (1) bekezdés e) és f ) pontja.

4. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
 (2) Az 1. § 2021. január 1-jén lép hatályba.
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14. §  Ez a rendelet a környezettel kapcsolatos jogszabályok területén a jelentéstételi kötelezettségek összehangolásáról, 
valamint a  166/2006/EK és a  995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, a  2002/49/EK, a  2004/35/EK, 
a 2007/2/EK, a 2009/147/EK és a 2010/63/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 338/97/EK és a 2173/2005/EK 
tanácsi rendelet, továbbá a 86/278/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/1010 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 6. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 426/2020. (IX. 10.) Korm. rendelete
a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási 
Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 
126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet, valamint a 2014–2020 programozási időszakban az Európai Szomszédsági 
Támogatási Eszközből társfinanszírozott Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENI Határon Átnyúló 
Együttműködési Program végrehajtásáról szóló 83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A 2014–2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és az Előcsatlakozási 
Támogatási Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 
126/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A 2014–2020 programozási időszakban az  Európai Regionális Fejlesztési Alap és az  Előcsatlakozási Támogatási 
Eszköz egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtásáról szóló 126/2016. (VI. 7.) 
Korm.  rendelet „A hazai társfinanszírozás kifizetése és visszafizetésének kezelése” alcíme a  következő 7/A.  §-sal 
egészül ki:
„7/A. § A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról 
szóló 2020.  évi XXXIII.  törvény alapján fenntartóváltással érintett felsőoktatási intézmény megvalósítás alatt álló 
projektrésze tekintetében a megelőlegezés és a hazai társfinanszírozás mértéke nem változik.”

2. A 2014–2020 programozási időszakban az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközből 
társfinanszírozott Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési 
Program végrehajtásáról szóló 83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A  2014–2020 programozási időszakban az  Európai Szomszédsági Támogatási Eszközből társfinanszírozott 
Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program végrehajtásáról 
szóló 83/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés 6. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép, valamint a bekezdés a következő 6a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„6. INTERREG+ rendszer: a Program keretében megvalósuló projektek adatainak gyűjtésére, rendszerezésére szolgáló 
és a Program végrehajtási folyamatait támogató informatikai rendszer, ide nem értve a NAHU 2014–2020 rendszer 
által kezelt nemzeti feladatokat,
6a. kis értékű követelés: a  harminc eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó hazai társfinanszírozásra 
vonatkozó követelés,”

 (2) A Rendelet 3. § (1) bekezdés 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„14. szabálytalanság: a 897/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 2. cikk m) pontjában meghatározott fogalom, 
a  nemzeti jogszabályok előírásainak, az  uniós támogatási szerződésben, a  hazai társfinanszírozási támogatási 
szerződésben vagy a TA támogatási szerződésben, a hazai kedvezményezett vagy hazai TA kedvezményezett által 
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vállalt kötelezettségnek a  megsértése, amely eredményeként Magyarország pénzügyi érdekei sérülnek vagy 
sérülhetnek,”

 (3) A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdésben nem értelmezett fogalmakat a  232/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, 
a 897/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet, valamint az  (EU) 2020/879 bizottsági végrehajtási rendelet szerint 
kell értelmezni.”

3. §  A Rendelet 11.  § (4)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, valamint a  § a  következő (4a)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(4) A közös technikai titkárság elvégzi a hitelesítést, majd ellenőrzi és jóváhagyja a benyújtott projekt előrehaladási 
jelentést és kifizetési kérelmet az  INTERREG+ rendszerben. Ha a  kifizetési kérelmet és a  projekt-előrehaladási 
jelentést a  közös technikai titkárság elfogadja, akkor kiállítja a  hitelesítési jelentést. Az  irányító hatóság a  közös 
technikai titkárság által kiállított hitelesítési jelentésben szereplő összeget ellenőrzi, és megfelelőség esetén 
jóváhagyja a hitelesítési jelentésben szereplő, adott időszakra vonatkozó elszámolható költségeket.
(4a) Ha az  irányító hatóság által jóváhagyott hitelesítési jelentés kifizetendő összeget tartalmaz, a  kifizetendő 
összeget az  irányító hatóság kifizetésre jóváhagyja, és megküldi azt a  pénzügyi átutalási egység részére 
az INTERREG+ rendszerben.”

4. §  A Rendelet a következő 22/A. §-sal egészül ki:
„22/A. § A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról 
szóló 2020.  évi XXXIII.  törvény alapján fenntartóváltással érintett felsőoktatási intézmény megvalósítás alatt álló 
projektrésze tekintetében a hazai társfinanszírozás mértéke nem változik.”

5. § (1) A Rendelet 29. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  hazai kedvezményezett előlegelszámolása alatt a  11.  § szerinti, a  korábbi jelentéstételi időszakkal 
összefüggésben a  közös technikai titkárság által kiállított és az  irányító hatóság által elfogadott hitelesítési 
jelentésnek az adott hazai kedvezményezettre eső hazai társfinanszírozásra vonatkozó része értendő.”

 (2) A Rendelet 29. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az előleggel szemben szabálytalanság hazai társfinanszírozási része nem vehető figyelembe. Ha egy korábban 
elfogadott előlegelszámolásról kiderül, hogy az  szabálytalansággal érintett költséget is tartalmaz, az  elszámolt 
előleg a szabálytalanság hazai társfinanszírozási részével csökken.”

6. § (1) A  Rendelet 30.  § (1)  bekezdés b)  pontja helyébe a  következő rendelkezés lép, valamint a  bekezdés a  következő 
c) ponttal egészül ki:
(A hazai kedvezményezett köteles visszafizetni)
„b) az elszámolásból eredő különbözetet, ha az előlegként kifizetett hazai társfinanszírozás összege magasabb, mint 
a hazai kedvezményezett részére jóváhagyott előlegelszámolás szabálytalansággal nem érintett része,
c) költségvetés-csökkentés esetén a  korábban kifizetett hazai társfinanszírozási előleg és a  módosult költségvetés 
hazai társfinanszírozási része közötti különbözetet.”

 (2) A Rendelet 30. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti visszafizetés határideje a  kiküldött fizetési felszólítás kézhezvételétől 
számított harminc nap.
(2b) Az  (1)  bekezdés c)  pontja szerinti visszafizetés határideje a  módosított hazai társfinanszírozási támogatási 
szerződés aláírását követően kiküldött fizetési felszólítás kézhezvételétől számított harminc nap.”

 (3) A  Rendelet 30.  § (4)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, valamint a  § a  következő (4a) és 
(4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A visszafizetési kötelezettséggel érintett, az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti összeg az annak visszafizetésére 
szóló fizetési felszólításában megjelölt határidőn belül történő visszafizetése esetén az  Ávr. szerinti ügyletikamat-
fizetési kötelezettség keletkezik.
(4a) A visszafizetési kötelezettséggel érintett, az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti összeg az annak visszafizetésére 
szóló fizetési felszólításában megjelölt határidőn túl történő visszafizetése esetén az  Ávr. szerinti ügyletikamat-
fizetési kötelezettség mellett késedelmikamat-fizetési kötelezettség is keletkezik.
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(4b) A  (4) és (4a)  bekezdés szerinti ügyletikamat-fizetési kötelezettség nem áll fenn az  549/2013. (XII. 30.) 
Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése szerinti szervezeti formák esetén, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
a) az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés a) pontja szerinti eset fennáll,
b) a kedvezményezett hazai társfinanszírozás kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy
c) a hazai társfinanszírozás összege nem éri el a százötvenezer eurót.”

 (4) A Rendelet 30. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Szabálytalanság esetén a  szabálytalanság hazai társfinanszírozási része vonatkozásában az  Ávr. szerinti 
ügyleti- és – késedelmes fizetés esetén – késedelmikamat-fizetési kötelezettség keletkezik.”

 (5) A Rendelet 30. §-a a következő (7)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Elállás esetén – ideértve az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetet is – a hazai kedvezményezett köteles a kifizetett 
hazai társfinanszírozás teljes összegét az  Ávr. szerinti ügyleti és késedelmi kamattal növelten visszafizetni, 
függetlenül attól, hogy az elállást a támogató vagy a támogatott kezdeményezte.
(8) A hazai kedvezményezettel szemben megállapított kis értékű követelések behajtását nem kell kezdeményezni.
(9) A  kis értékű követeléseket követelésjogcímenként, projektrészenként kell érteni, valamint a  tőkére és 
a kamatokra külön-külön kell vizsgálni.”

7. §  A Rendelet 33. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  költségellenőrzési tevékenységre kijelölt szervezet a  (2)  bekezdés szerinti helyszíni ellenőrzést nem 
a projektrész megvalósítási ideje alatt folytatja le abban az esetben, ha a helyszíni ellenőrzéssel érintett jelentés nem 
tartalmaz elszámolni kívánt költséget, vagy kizárólag munkabér-elszámolást és átalányköltséget tartalmaz. Ezekben 
az  esetekben a  helyszíni ellenőrzést a  projektrész zárójelentéséhez kapcsolódó költségellenőrzési tevékenység 
részeként kell lefolytatni.”

8. §  A Rendelet a következő 34/A. §-sal egészül ki:
„34/A. § (1) A költségellenőrzés lefolytatása során dokumentálni kell az elvégzett eljárási cselekményeket, különösen
a) a költségellenőrzés eredményét,
b) hiba feltárása esetén a megtett intézkedéseket,
c) szabálytalanság gyanúja esetén a szabálytalansági vizsgálat megindításának kezdeményezését.
(2) A  hiba feltárása és a  szükséges intézkedések megtétele céljából a  költségellenőrzési tevékenységre kijelölt 
szervezet vizsgálatot indíthat az  elszámolni kért költség megfelelőségének megállapítására. A  vizsgálat 
időtartama legfeljebb negyvenöt nap, amelybe nem számít bele a  hiánypótlási kötelezettség teljesítésének, 
továbbá a  Közbeszerzési Döntőbizottság, hatóság vagy bíróság eljárásának és az  esetleges szakértői vizsgálatnak 
az időtartama.”

9. §  A Rendelet 44. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szabálytalanság-felelős)
„c) gondoskodik a  szabálytalansággal kapcsolatos adatoknak az  INTERREG+ rendszerbe, valamint a  NAHU 
2014–2020 rendszerbe való feltöltéséről.”

10. §  A Rendelet 48. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„48.  § A  szabálytalanság-felelős a  szabálytalansági vizsgálat lezárását és a  szabálytalansági vizsgálat eredményét 
rögzíti az INTERREG+ rendszerben, valamint a NAHU 2014–2020 rendszerben.”

11. §  A Rendelet 53. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés b) pontja szerinti döntésben]
„c) a szerződéshez kapcsolódó, későbbi elszámolást is érintő átalánykorrekció esetén a korrekció összegének a hazai 
kedvezményezett vagy hazai TA kedvezményezett, illetve hazai TA projektrész kedvezményezettje által benyújtott, 
a következő időszakra vonatkozó jelentéshez kapcsolódó elszámolás jóváhagyható összegéből történő levonását”
(lehet elrendelni.)

12. §  A Rendelet 57. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  hazai kedvezményezett vagy hazai TA kedvezményezett, illetve hazai TA projektrész kedvezményezettje 
a szabálytalansági döntés jogszabálysértő volta, uniós támogatási szerződésbe, hazai társfinanszírozási támogatási 
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szerződésbe, illetve TA támogatási szerződésbe (a  továbbiakban együtt ezen alcím alkalmazásában: támogatási 
szerződés) vagy felhívásba ütközése esetén a szabálytalansági döntés ellen egy alkalommal jogorvoslattal élhet.”

13. §  A Rendelet 71. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az audithatóság a Program elfogadását követő évtől minden év december 15-éig elkészíti az előző számviteli 
évre vonatkozó mintavételes ellenőrzési jelentéseket, amelyeket haladéktalanul megküld az  ellenőrzött szervezet 
részére.”

14. §  A Rendelet 74/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„74/A.  § Az  INTERREG+ rendszer eléréshez szükséges, a  kedvezményezett rendelkezésére bocsátott 
felhasználónevet egyedi jelszóval kell védeni. A  jelszó biztonságáért, a  jelszó használatával az  INTERREG+ 
rendszerben elvégzett műveletekért a kedvezményezett felelős.”

15. §  A Rendelet 76. §-a a következő d) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„d) a 897/2014/EU végrehajtási rendeletnek az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz keretében finanszírozott, 
határokon átnyúló együttműködési programok végrehajtására vonatkozó rendelkezéseknek a  Covid19-
világjárványra válaszul hozott egyedi intézkedésekkel való összehangolását célzó egyedi rendelkezések 
tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. június 23-i (EU) 2020/879 bizottsági végrehajtási rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

16. §  A Rendelet
 1. 2.  §-ában az „Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről 

szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet” szövegrész helyébe az „Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti 
kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet]” szöveg,

 2. 10. § (1) bekezdésében, 10. § (2) bekezdésében, 11. § (3) bekezdésében, 11. § (6) bekezdésében, 18. §-ában, 
19.  § (1)  bekezdésében, 19.  § (2)  bekezdésében, 32.  § (1)  bekezdésében, 71.  § (2)  bekezdésében, 
V.  Fejezetének címében, 73.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, 74.  § (1)  bekezdésében, valamint 74/B.  §-ában 
az „IMIR 2014–2020” szövegrész helyébe az „INTERREG+” szöveg,

 3. 30. § (1) bekezdés a) pontjában az „egy éven belül” szövegrész helyébe a „tizennyolc hónapon belül” szöveg,
 4. 30. § (2) bekezdésében az „A visszafizetés határideje” szövegrész helyébe az „Az (1) bekezdés b) pontja szerinti 

visszafizetés határideje” szöveg,
 5. 30.  § (5)  bekezdésében az  „ezen összeget követelheti” szövegrész helyébe az  „ezen összeget az  uniós 

támogatás szerinti késedelmi kamattal növelten követelheti” szöveg,
 6. 33. § (3) bekezdésében az „a projektrész megvalósítása során” szövegrész helyébe a „legkésőbb a projektrész 

zárójelentéséhez kapcsolódó költségellenőrzési nyilatkozat kiállításáig” szöveg,
 7. 36.  § (1)  bekezdésében a „már kifizetett, de szabálytalanul felhasznált vagy fel nem használt” szövegrész 

helyébe a „30. § (1), (5) vagy (7) bekezdése alapján a” szöveg,
 8. 36.  § (4)  bekezdésében a „felszámolási eljárást kezdeményez” szövegrész helyébe a „felszámolási eljárást 

kezdeményez a nemzeti hatóság hozzájárulásával” szöveg,
 9. 40.  § (4)  bekezdésében az „elektronikus formában” szövegrész helyébe az „elektronikus vagy papír alapú 

formában” szöveg,
10. 52. § (3) bekezdés b) pontjában az „az elrendelt intézkedést” szövegrész helyébe az „a javasolt intézkedést” 

szöveg,
11. 53. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „döntésben” szövegrész helyébe a „döntésben különösen” szöveg,
12. 53.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a  „jóváhagyható összegéből történő levonását” szövegrész helyébe 

a „jóváhagyható összegének kifizetése során a kifizetés összegéből történő levonását, vagy” szöveg,
13. 63.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „megállapított szabálytalanságokról” szövegrész helyébe 

a „megállapított, uniós jogszabályok alapján jelentéstételi kötelezettség alá eső szabálytalanságokról” szöveg,
14. 64. §-ában a „hatvan napon belül” szövegrész helyébe a „hat hónapon belül” szöveg, a „honlapján közzéteszi” 

szövegrész helyébe a „Program honlapján közzéteszi” szöveg,
15. 74. § (2) bekezdésében az „IMIR 2014–2020” szövegrészek helyébe az „INTERREG+” szöveg
lép.
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3. Záró rendelkezések

17. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 427/2020. (IX. 10.) Korm. rendelete
a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos irányítási jogköréről szóló  
102/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281.  § (1)  bekezdés 3.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos irányítási jogköréről szóló 102/2018. (VI. 11.)  
Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos irányítja a Miniszterelnökség
a) településfejlesztésért felelős helyettes államtitkárának,
b) Magyar Falu Program Pályázati Főosztálya vezetőjének és
c) Településfejlesztési Koordinációs Főosztálya vezetőjének
tevékenységét.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 428/2020. (IX. 10.) Korm. rendelete
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánítással kapcsolatos kormányrendeletek deregulációjáról

A Kormány a  kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvény 281.  § (2)  bekezdés 1.  pontjában – a  2. és a  3. alcím 
tekintetében a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a)–k) pontjában – kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A  fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a  járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.  23.) 
Korm.  rendelet [a  továbbiakban: 86/2019. (IV. 23.) Korm.  rendelet] 33.  §-a a  következő (8) és (9)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(8) A  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított beruházás státuszáról, tényleges 
megvalósulásáról, az  egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítással kapcsolatos 
kormányrendeletekben megjelölt beruházó az  üzleti titok sérelme nélkül a  kormányrendeletben kijelölt 
kormánymegbízottat kérésre tájékoztatja. A  beruházó kijelölt kapcsolattartó útján biztosítja a  megfelelő 
tájékoztatást.
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(9) A  kapcsolattartót a  beruházó a  beruházásra vonatkozó nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánítással kapcsolatos kormányrendelet hatálybalépésétől számított 15 napon belül jelöli ki, és 
a személyéről tájékoztatja a kormánymegbízottat.”

 (2) A 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet a következő 65. §-sal egészül ki:
„65.  § A  33.  § (8)–(9)  bekezdése szerinti kapcsolattartó kijelöléséről és a  személyéről történő tájékoztatásról 
a  beruházó a  már folyamatban lévő beruházások esetében a  fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint 
a  járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm.  rendelet módosításáról, valamint egyes 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítással kapcsolatos kormányrendeletek 
deregulációjáról szóló 428/2020. (IX. 10.) Korm.  rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belül köteles 
gondoskodni.”

2. §  A 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 33. § (6) bekezdés
a) a) pontjában az „5. napjáig” szövegrész helyébe a „15. munkanapjáig” szöveg,
b) d) pontjában az „1. munkanapján” szövegrész helyébe az „5. munkanapjáig” szöveg
lép.

2. Egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítással összefüggő 
kormányrendeletek módosítása

3. §  Hatályát veszti a  budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt, a  Zalaegerszeg 
és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt 
megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja és 1. számú melléklet 2. pontja.

4. §  Hatályát veszti a „Duna projekt” megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról szóló 77/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat 92–105. sora.

5. §  Hatályát veszti az  egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet
a) 1.1.39. pontja,
b) 1.2.78. pontja,
c) 1.4.4. pontja,
d) 1.4.10. pontja,
e) 1.4.13. pontja,
f ) 1.4.57. pontja,
g) 2.1.19. pontja,
h) 2.1.39. pontjában a „Keszthely, Tapolca,” szövegrész.

6. §  Hatályát veszti az  egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat
 1. 31. sora,
 2. 35. sora,
 3. 38. sora,
 4. 41. sora,
 5. 49. sora,
 6. 58. sora,
 7. 65. sora,
 8. 69. sora,
 9. 78. sora,
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10. 103. sora,
11. 104. sora,
12. 110. sora,
13. 116. sora,
14. 118. sora,
15. 157. sora,
16. 171. sora,
17. 193. sora,
18. 194. sora,
19. 197. sora,
20. 200. sora,
21. 204. sora,
22. 218. sora,
23. 219. sora,
24. 221. sora.

7. §  Hatályát veszti a  sík- és dombvidéki tározók létesítéséhez és rekonstrukciójához kapcsolódó beruházások 
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró 
hatóságok kijelöléséről szóló 12/2013. (I. 22.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 8. sora.

8. § (1) Hatályát veszti a  szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 12.) Korm.  rendelet [a  továbbiakban: 29/2013. (II. 12.) 
Korm. rendelet] 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat
 1. 8. sora,
 2. 39–41. sora,
 3. 43–44. sora,
 4. 51–52. sora,
 5. 65. sora,
 6. 96. sora,
 7. 105. sora,
 8. 109. sora,
 9. 114. sora,
10. 116. sora,
11. 125. sora,
12. 136. sora,
13. 141. sora,
14. 145–146. sora,
15. 171. sora,
16. 174. sora,
17. 190. sora,
18. 192–193. sora,
19. 205. sora,
20. 209. sora,
21. 224. sora,
22. 229. sora,
23. 252. sora,
24. 256. sora,
25. 268. sora,
26. 270. sora,
27. 273. sora,
28. 282. sora.
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 (2) Hatályát veszti a 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat
a) 3. sora,
b) 5. sora,
c) 7. sora,
d) 21. sora,
e) 40–41. sora.

9. §  Hatályát veszti a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztését célzó KEOP keretében megvalósuló 
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
72/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat
a) 11. sora,
b) 14. sora.

10. §  Hatályát veszti a  Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés c) pontja, valamint 2. § b) pontja.

11. §  Hatályát veszti a Környezet és Energia Operatív Program „Vizeink jó kezelése” című prioritása keretében megvalósuló 
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
10/2014. (I. 20.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat
a) 3. sora,
b) 9. sora,
c) 12. sora,
d) 38–39. sora,
e) 46–47. sora.

12. §  Hatályát veszti a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-
fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet
a) 1. mellékletében foglalt táblázat 6. sora,
b) 3. mellékletében foglalt táblázat 24. sora.

13. §  Hatályát veszti a  Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2012-5.6.0 kódszámú, „Központi költségvetési 
szervek energiahatékonysági beruházásai” című projekthez kapcsolódó egyes beruházásokkal összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
189/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat
a) 2. sora,
b) 7. sora,
c) 12. sora,
d) 14. sora,
e) 16. sora,
f ) 18. sora,
g) 19. sora,
h) 21. sora.

14. §  Hatályát veszti a  Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság beruházásával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
szóló 107/2016. (V. 13.) Korm.  rendelet 1.  § (1)  bekezdésében a „ , valamint az  Orosháza közigazgatási területén 
elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 5028 helyrajzi számon” szövegrész.
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15. §  Hatályát veszti a  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló egyes 
vízgazdálkodási célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 285/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat
a) 2. sora,
b) 25. sora,
c) 26. sora.

16. §  Hatályát veszti a  napelemes erőművek megvalósítására irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 347/2017. (XI. 22.) 
Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 142. sora.

17. §  Hatályát veszti a  munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 23/2018. (II. 20.) Korm.  rendelet 1.  mellékletében 
foglalt táblázat
a) 16–24. sora,
b) 33. sora.

18. §  Hatályát veszti az  Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egyes beruházásokkal 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
szóló 25/2018. (II. 26.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 152. sora.

3. Egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítással összefüggő 
kormányrendeletek hatályon kívül helyezése

19. §  Hatályát veszti
 1. a „Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása” tárgyú projekt megvalósításával összefüggő 

közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 80/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet,
 2. a budapesti Tüskecsarnok beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 

jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 32/2012. (III. 7.) Korm. rendelet,
 3. az új ferencvárosi labdarúgó stadion megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 
szóló 173/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet,

 4. a Déli Áramlat földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a  vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó 
beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 297/2012. (X. 25.) Korm. rendelet,

 5. a Tüskecsarnok beruházáshoz kapcsolódó uszodafejlesztés programmal összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 2/2013. (I. 4.) 
Korm. rendelet,

 6. a Szigetszentmiklósi Járási Hivatal és egyéb állami szervek elhelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 380/2013. (X. 25.) 
Korm. rendelet,

 7. a balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia beruházási programmal összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 463/2013. (XII. 4.) 
Korm. rendelet,

 8. a Magyarország német megszállásának emléket állító, Budapest V. kerületben felállításra kerülő emlékmű 
megvalósításához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 565/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet,

 9. az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az  eljárások 
lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok kijelöléséről szóló 101/2014. (III. 25.) Korm. rendelet,
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10. a „Miskolci Egyetem hazai és nemzetközi versenyképességének komplex megújítása” projekt komplex 
kivitelezési munkáival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és 
az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 150/2014. (V. 6.) Korm. rendelet,

11. a Gyöngyöshalászon megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 
szóló 177/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet,

12. a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára által irányított szervezeti egységek 
Kecskemétre történő áthelyezésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 200/2014. (VIII. 14.) Korm. rendelet,

13. a Tokaj Kereskedőház Zrt. telephelyeinek fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 
szóló 9/2015. (I. 29.) Korm. rendelet,

14. a geszti Arany János Általános Iskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program 
megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és 
az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 109/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet,

15. az ózdi „Nemzeti Filmtörténeti Élménypark” című kiemelt projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
178/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet,

16. az új menekültügyi őrzött befogadó központ (ideiglenes befogadó és regisztráló állomás) építésére 
irányuló beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról, valamint a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) 
Korm. rendelet módosításáról szóló 219/2015. (VIII. 6.) Korm. rendelet,

17. a költségvetési szervek villamosenergia költségének csökkentése érdekében napelemes erőmű létrehozására 
irányuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 265/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet,

18. a Budapest, Rákoskeresztúri Új köztemető Látogatóközpont megvalósításával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
352/2015. (XI. 24.) Korm. rendelet,

19. az EGLO Magyarország Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság Pásztón megvalósuló beruházásával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 370/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet,

20. az Országos Fáradt Olaj Újrahasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság Kerekegyházán megvalósuló 
beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról szóló 371/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet,

21. a Homatech Recycling Zrt. Kaposváron megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a  Homatech 
Recycling Zrt. Százhalombattán megvalósuló beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 393/2015. (XII. 11.) 
Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 106/2016. (V. 13.) Korm. rendelet,

22. a mezőkövesdi ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 151/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet,

23. a Páty községben megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 291/2016. (IX. 22.) Korm. rendelet,

24. a Kecskeméten megvalósuló konzervipari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 6/2017. (I. 12.) 
Korm. rendelet,

25. az Arany János-emlékév keretében Nagykőrösön megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
91/2017. (IV. 10.) Korm. rendelet,
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26. a Fertőszentmiklóson megvalósuló üvegipari beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 94/2017. (IV. 12.) 
Korm. rendelet,

27. a Dorog külterületén autóalkatrész-gyártó üzem létesítésére irányuló beruházással összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
43/2018. (III. 13.) Korm. rendelet.

4. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. § és a 2. § 2020. szeptember 15. napján lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 396/2020. (IX. 10.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére 
tekintettel Némethné dr. Szabó Éva Olgát 2021. január 23-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2020. augusztus 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03288-2/2020.

A köztársasági elnök 397/2020. (IX. 10.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti 
kérelmére tekintettel dr. Lotz Marianne-t 2021. január 31-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2020. augusztus 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03288-3/2020.

A köztársasági elnök 398/2020. (IX. 10.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti 
kérelmére tekintettel dr. Tarr Józsefet 2021. február 6-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2020. augusztus 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

 KEH ügyszám: KEH/03288-4/2020.
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A köztársasági elnök 399/2020. (IX. 10.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti 
kérelmére tekintettel dr. Gaál Juliannát 2021. február 10-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2020. augusztus 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03288-5/2020.

A köztársasági elnök 400/2020. (IX. 10.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti 
kérelmére tekintettel dr. Márku Máriát 2021. február 23-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2020. augusztus 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03288-6/2020.

A köztársasági elnök 401/2020. (IX. 10.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Bánó-Kacskovics 
Virginiát 2020. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2020. augusztus 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03288-7/2020.
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A köztársasági elnök 402/2020. (IX. 10.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Bárándy Zsófia 
Zsuzsannát 2020. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2020. augusztus 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03288-8/2020.

A köztársasági elnök 403/2020. (IX. 10.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Bozsár Jusztinát 
2020. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2020. augusztus 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03288-9/2020.

A köztársasági elnök 404/2020. (IX. 10.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Csányi Beatrixot 
2020. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2020. augusztus 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03288-10/2020.
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A köztársasági elnök 405/2020. (IX. 10.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Dajkó Pétert  
2020. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2020. augusztus 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03288-11/2020.

A köztársasági elnök 406/2020. (IX. 10.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Hársvölgyi 
Zsuzsannát 2020. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2020. augusztus 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03288-12/2020.

A köztársasági elnök 407/2020. (IX. 10.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Hernádi Lászlót 
2020. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2020. augusztus 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03288-13/2020.
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A köztársasági elnök 408/2020. (IX. 10.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Horváth Kristófot 
2020. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2020. augusztus 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03288-14/2020.

A köztársasági elnök 409/2020. (IX. 10.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Kővári-Ruszthy 
Vivient 2020. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2020. augusztus 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03288-15/2020.

A köztársasági elnök 410/2020. (IX. 10.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Ridács Andrást 
2020. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2020. augusztus 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03288-16/2020.
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A köztársasági elnök 411/2020. (IX. 10.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Sebestyén Anett 
Máriát 2020. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2020. augusztus 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03288-17/2020.

A köztársasági elnök 412/2020. (IX. 10.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Szabó Szilvia 
Edinát 2020. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2020. augusztus 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03288-18/2020.

A köztársasági elnök 413/2020. (IX. 10.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Szikra Szabinát 
2020. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2020. augusztus 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03288-19/2020.
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A köztársasági elnök 414/2020. (IX. 10.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Vadász Zsuzsannát 
2020. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2020. augusztus 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03288-20/2020.

A köztársasági elnök 415/2020. (IX. 10.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Vihart Ágnest 
2020. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2020. augusztus 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03288-21/2020.

A köztársasági elnök 416/2020. (IX. 10.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Fazekas Ágota 
Nikolettet 2020. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2020. augusztus 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/03308-2/2020.
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A Kormány 1577/2020. (IX. 10.) Korm. határozata
Isztambulban és Rómában levéltári szakdiplomata álláshelyek létesítéséről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a levéltári hungarika kutatás-fejlesztésének és a levéltári anyag feldolgozásának hatékonyabbá 

tétele érdekében Isztambulba és Rómába egy-egy levéltári szakdiplomata kerüljön kihelyezésre;
 2. engedélyezi, hogy a  külgazdasági és külügyminiszter – a  meglevő bécsi és moszkvai levéltári szakdiplomaták 

mellett – Magyarország Isztambuli Főkonzulátusán és Magyarország Római Nagykövetségén 2021. július 1-jei 
kezdőnappal 1-1 levéltári szakdiplomata álláshelyet létesítsen;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: 2021. április 1.

 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere, valamint a  külgazdasági és külügyminiszter 
bevonásával gondoskodjon az  1–2.  pontokban meghatározott célkitűzések megvalósításával összefüggő, 
az  álláshelyek létesítésével kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges kiadások fedezetének a  Magyarország  
2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet  
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása cím javára történő biztosításáról 
egyszeri jelleggel 4 500 000 forint, valamint beépülő jelleggel 46 700 000 forint összegben;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere 
külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: a 2021. évben 2021. február 28.
 a 2022. évtől az adott évi központi költségvetés tervezése során

 4. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  külgazdasági és külügyminiszter bevonásával, megállapodás 
útján gondoskodjon a Bécsben és Moszkvában működő levéltári szakdiplomaták részére biztosított szakmai keret 
szintre hozása érdekében a  2021. évben a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet terhére 
egyszeri jelleggel 9 000 000 forint, továbbá beépülő jelleggel 12 000 000 forint biztosításáról a  Kvtv. 1.  melléklet 
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása cím javára;

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: a 2021. évi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
 5. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere, valamint a  külgazdasági és külügyminiszter 

bevonásával gondoskodjon a  Bécsben és Moszkvában működő levéltári szakdiplomaták részére biztosított 
szakmai keret szintre hozása érdekében a 2022. évtől évi 9 000 000 forint rendelkezésre állásáról az éves központi 
költségvetés XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetében;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere 
külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: a 2022. évtől az adott évi központi költségvetés tervezése során
 6. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere, valamint a  külgazdasági és külügyminiszter 

bevonásával gondoskodjon az 1–2. pontokban meghatározott célkitűzések megvalósításával kapcsolatos működési 
kiadások fedezetének a  2022. évtől az  éves központi költségvetés XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium 
fejezetében 60 900 000 forint összegben szintre hozással történő rendelkezésre állásáról;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere 
külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: a 2022. évtől az adott évi központi költségvetés tervezése során
 7. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  külgazdasági és külügyminiszter bevonásával gondoskodjon 

a  Rómába és Isztambulba kiküldésre kerülő levéltári szakdiplomaták kutatási munkáját segítő megállapodások 
előkészítéséről;

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében
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 8. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert az  1–2.  pontokban meghatározott célkitűzések megvalósításához 
kapcsolódó feladatok teljesítéséhez szükséges beszerzések lefolytatására azzal, hogy a  beszerzések mentesülnek 
a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) 
Korm. határozatban elrendelt beszerzési tilalom alól;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

 9. egyetért azzal, hogy a  Bécsben, Isztambulban, Moszkvában és Rómában működő levéltári szakdiplomaták 
Külgazdasági és Külügyminisztérium költségvetésében biztosított szakmai keretének felhasználása az  emberi 
erőforrások minisztere előzetes egyetértésével történjen.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1578/2020. (IX. 10.) Korm. határozata
a Külgazdasági és Külügyminisztérium egyes szervezeti egységeinek elhelyezésével kapcsolatos 
intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  Külgazdasági és Külügyminisztérium 1016 Budapest, Somlói út 51. szám alatti ingatlanban 

jelenleg elhelyezett szervezeti egységei részben a  Budapest belterület 28411 helyrajzi számú, természetben  
az 1062 Budapest, Bajza utca 44. szám alatti ingatlanban kerüljenek elhelyezésre;

 2. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zártkörűen működő Részvénytársaság útján – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter és a  külgazdasági és 
külügyminiszter bevonásával gondoskodjon az  1.  pontban foglalt ingatlan tekintetében a  Bolgár Országos 
Önkormányzat (a  továbbiakban: Önkormányzat) vagyonkezelői jogának megszüntetését követően az  ingatlan 
használatát lehetővé tévő jogcím biztosításáról a Külgazdasági és Külügyminisztérium részére;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
külgazdasági és külügyminiszter

Határidő:  az Önkormányzat vagyonkezelési szerződése felmondásának közlése vonatkozásában: 30 nap
 a Külgazdasági és Külügyminisztérium részére történő jogcím biztosítása vonatkozásában: 

a felmondási idő leteltét követő 10 nap
 3. egyetért azzal, hogy a  Külgazdasági és Külügyminisztérium 1016 Budapest, Somlói út 51. szám alatti ingatlanban 

jelenleg elhelyezett szervezeti egységei, továbbá az  általuk koordinált programokhoz kapcsolódó oktatási, 
kollégiumi kapacitások az  1.  pontban foglalt ingatlanon túl a  Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanban 
kerüljenek elhelyezésre;

 4. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter és 
a pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon a 3. pontban foglalt célnak megfelelő ingatlan kiválasztásáról;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: azonnal
 5. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy készítsen előterjesztést a  Kormány részére a  3.  pontban foglalt 

célnak megfelelő ingatlanról, annak építészeti és pénzügyi koncepciójáról, a szükséges kivitelezés ütemtervéről és 
annak költségeiről, továbbá az elhelyezés ütemtervéről és az ingatlan üzemeltetési költségéről;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: 2020. november 30.

 6. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a külgazdasági és külügyminiszter bevonásával – gondoskodjon az ideiglenes 
elhelyezés költségeinek a 2020. évben a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi  
LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 1. Külgazdasági 
és Külügyminisztérium központi igazgatása cím javára, a 2021. évben a  Magyarország 2021. évi központi 
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költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1.  melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet,  
1. Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása cím javára történő biztosításáról, az alábbiak szerint:
a) a 2020. évben 51 827 000 forint,
b) a 2021. évben 446 348 000 forint;

Felelős: pénzügyminiszter 
külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: az a) alpont tekintetében azonnal
 a b)  alpont tekintetében a  2021. évi központi költségvetés végrehajtása során, a  felmerülés 

ütemében
 7. támogatja, hogy az Önkormányzat a jelenleg a Magyar Állam tulajdonában és az Önkormányzat vagyonkezelésében 

lévő 1062 Budapest, Bajza utca 44. szám alatti ingatlanban működő köznevelési és kulturális intézményei 
a  Magyarországi Bolgárok Egyesületének tulajdonában lévő, a  Budapest 38257/5 helyrajzi számú, természetben 
az  1097 Budapest, Vágóhíd utca 19. szám alatti beépítetlen telken megvalósítandó új ingatlanban kerüljenek 
elhelyezésre;

 8. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  miniszterelnök általános helyettese bevonásával – gondoskodjon 
az  Önkormányzat által megvalósítani kívánt épület finanszírozásához a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség 
fejezet javára 2 600 000 000 forint biztosításáról;

Felelős: pénzügyminiszter 
a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: azonnal
 9. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy készítsen előterjesztést a  7.  pontban meghatározott,  

az  1097 Budapest, Vágóhíd utca 19. szám alatti ingatlanon az  Önkormányzat által megvalósított beruházás 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt, továbbá kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2020. november 30.

 10.  felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával 
vizsgálja meg kiegészítő kollégiumi kapacitások kialakításának és üzemeltetésének lehetőségeit Budapesten.

Felelős:  külgazdasági és külügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő:  folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1579/2020. (IX. 10.) Korm. határozata
az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó 
ügyleteihez történő 2020. júniusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

A Kormány a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.  § (1)  bekezdése alapján,  
tekintettel az  adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.)  
Korm. rendeletben foglaltakra a következő határozatot hozza:

A Kormány az ügyletekről az 1. mellékletben foglaltak szerint dönt, az engedélyezett ügyletek 2020. évben történő 
megkötéséhez az a)–c) pontban foglalt kiegészítő feltételekkel járul hozzá:
a) az önkormányzat az  1.  melléklet szerint engedélyezett ügyletértékek teljes összegétől lefelé eltérhet, ha 

ez nem okozza ezen értékek valamelyikének növekedését egyik évben sem;
b) az önkormányzat egy adott év végéig legfeljebb akkora összegű adósságot keletkeztethet az ügyletből, mint 

amekkora az 1. melléklet szerint az ügyletből az adott év végéig keletkező kumulált adósságösszeg;
c) fejlesztési célú ügylet esetében az ügyletet csak az 1. mellékletben szereplő fejlesztésekre lehet fordítani.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1579/2020. (IX. 10.) Korm. határozathoz

2020 2021 2022 2023-tól

1 BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Halasztott fizetés, 
részletfizetés 11 47 804 578 1 7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges 

infrastrukturális beruházások 47 804 578 47 804 578 Igen 47 804 578 0 0 0

2 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Hitel 11 2 500 000 000 2 500 000 000 0 0 0

2.1 1 7.11. Ipari park létesítéssel, bővítéssel összefüggő fejlesztés 43 967 799 43 967 799 Igen

2.2 2 3.1. Bölcsődei intézmény kialakítása, fejlesztése, felújítása, a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése 20 000 000 20 000 000 Igen

2.3 3 7.7. Város- és település-rehabilitáció 35 000 000 35 000 000 Igen

2.4 4 7.7. Város- és település-rehabilitáció 100 000 000 100 000 000 Igen

2.5 5 7.1. Közutak, hidak építése, felújítása 500 000 000 500 000 000 Igen

2.6 6 4.1. Kulturális célú beruházások 520 000 000 520 000 000 Igen

2.7 7 7.1. Közutak, hidak építése, felújítása 300 000 000 300 000 000 Igen

2.8 8 7.7. Város- és település-rehabilitáció 981 032 201 981 032 201 Igen

3 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF működés Kezesség-, illetve 

garanciavállalás 4 1 800 000 000  -  -  -  - Igen 1 800 000 000 0 0 0

4 KISLÁNG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Hitel 11 19 000 000 1 7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges 
infrastrukturális beruházások 19 000 000 19 000 000 Igen 0 8 895 000 1 190 000 8 915 000

5 MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Halasztott fizetés, 
részletfizetés 13 31 698 408 1 7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati tulajdonú létesítmények 

felújítása, fejlesztés, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése 31 698 408 31 698 408 Igen 1 320 768 2 641 536 2 641 536 25 094 568

6 NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Hitel 16 300 000 000 1 7.11. Ipari park létesítéssel, bővítéssel összefüggő fejlesztés 300 000 000 0 Nem 0 0 0 0

7 ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Halasztott fizetés, 
részletfizetés 16 64 137 660 1 7.5. Egyéb (nem köznevelési, szociális, kulturális és sportcélú) önkormányzati tulajdonú létesítmények 

felújítása, fejlesztés, valamint a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése 64 137 660 64 137 660 Igen 64 137 660 0 0 0

8 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1 HUF fejlesztés Hitel 11 104 380 160 1 3.1. Bölcsődei intézmény kialakítása, fejlesztése, felújítása, a fűtés- és világítási rendszer korszerűsítése 104 380 160 104 380 160 Igen 104 380 160 0 0 0

9 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2 HUF fejlesztés Hitel 11 27 016 226 2 7.7. Város- és település-rehabilitáció 27 016 226 27 016 226 Igen 27 016 226 0 0 0

10 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3 HUF fejlesztés Hitel 11 53 671 059 3 7.1. Közutak, hidak építése, felújítása 53 671 059 53 671 059 Igen 53 671 059 0 0 0

11 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4 HUF fejlesztés Hitel 11 70 016 394 4 7.7. Város- és település-rehabilitáció 70 016 394 70 016 394 Igen 70 016 394 0 0 0

12 PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5 HUF fejlesztés Halasztott fizetés, 
részletfizetés 14 310 156 028 5 7.12. Egyéb, törvény által az önkormányzatok számára előírt feladatok teljesítéséhez szükséges 

infrastrukturális beruházások 310 156 028 310 156 028 Igen 310 156 028 0 0 0

13 TISZAPÜSPÖKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 1 HUF fejlesztés Hitel 5 27 452 542 1 7.1. Közutak, hidak építése, felújítása 27 452 542 27 452 542 Igen 27 452 542 0 0 0

Ügylet keletkeztetésének ütemezése keletkeztetett adósság nagysága szerint (Ft)
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A Kormány 1580/2020. (IX. 10.) Korm. határozata
a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló, valamint a 100%-nál kisebb 
önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő  
2020. júniusi előzetes kormányzati hozzájárulásról

A Kormány a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10/E.  §-a alapján, tekintettel 
az  adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.)  
Korm. rendeletben foglaltakra a következő határozatot hozza:

A Kormány az  ügyletről az  1.  mellékletben foglaltak szerint dönt, az  engedélyezett ügylet 2020. évben történő 
megkötéséhez az a)–c) pontban foglalt kiegészítő feltételekkel járul hozzá:
a) a gazdasági társaság az 1. melléklet szerint engedélyezett ügyletértékek teljes összegétől lefelé eltérhet, ha 

ez nem okozza ezen értékek valamelyikének növekedését egyik évben sem;
b) a gazdasági társaság egy adott év végéig legfeljebb akkora összegű adósságot keletkeztethet az ügyletből, 

mint amekkora az 1. melléklet szerint az ügyletből az adott év végéig keletkező kumulált adósságösszeg;
c) fejlesztési célú ügylet esetében a hitelt csak az 1. mellékletben szereplő fejlesztésekre lehet fordítani.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1580/2020. (IX. 10.) Korm. határozathoz

2020 2021 2022 2023-tól 
összesen

1. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ 
VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

DEBRECEN 
INTERNATIONAL 

AIRPORT KFT.
1 HUF működés Hitel 4 1 800 000 000 1 800 000 000  Igen 1 800 000 000  -  - -

Ügylet keletkeztetésének ütemezése (az ügylet devizanemében) 
keletkeztetett adósság nagysága szerint
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A Kormány 1581/2020. (IX. 10.) Korm. határozata
a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület  
infrastruktúra-fejlesztéseiről szóló 1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat módosításáról

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület infrastruktúra-fejlesztéseiről szóló 
1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat 1. pont 1.8. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„1.8. egyetért azzal, hogy az 1.4. alpont a) pontja szerinti villamos energia elosztó hálózati infrastruktúra-fejlesztési 
és az 1.6. alpontja szerinti gázellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő feladatok megvalósítása 
érdekében az  innovációért és technológiáért felelős miniszter Pest Megye Önkormányzata mint kedvezményezett 
javára támogatói okiratot bocsásson ki;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követően azonnal”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1582/2020. (IX. 10.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és Belize Kormánya között a diplomata-, szolgálati és hivatalos útlevéllel 
rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására 
adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a  Magyarország Kormánya és Belize Kormánya között a  diplomata-, szolgálati és hivatalos útlevéllel 

rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás (a  továbbiakban: Megállapodás) bemutatott 
szövegével;

 2. felhatalmazza a  külgazdasági és külügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt a  Megállapodás bemutatott 
szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;

 3. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges 
meghatalmazási okiratot adja ki;

 4. elfogadja a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Megállapodás szövegének végleges 
megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány 
a külgazdasági és külügyminisztert jelöli ki.

  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: Németh Balázs ügyvezető.
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