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Kormányrendeletek

A Kormány 437/2020. (IX. 22.) Korm. rendelete
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)
74. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A miniszter a nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosításijárulék-fizetés szabályozásáért való felelőssége keretében előkészíti)
„a) – a 143/B. § 3. pontja szerinti felelősségi körében eljáró miniszterrel együttműködve – a társadalombiztosítási
nyugellátás fedezetére szolgáló befizetési kötelezettségekre, a magánnyugdíjpénztárakra,”
(vonatkozó jogszabályokat.)
2. §

(1) A Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az emberi erőforrások minisztere (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]
„4. – a 143/B. § 4. pontjában foglalt kivétellel – gyermekek és az ifjúság védelméért,”
(felelős tagja.)
(2) A Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az emberi erőforrások minisztere (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány]
„11. – a 143/B. § 3. pontjában foglalt kivétellel – szociál- és nyugdíjpolitikáért,”
(felelős tagja.)

3. §		
A Korm. rendelet a következő 12/A. alcímmel egészül ki:

„12/A. A családokért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköre
143/B. § A családokért felelős tárca nélküli miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter)
a Kormány
1. családpolitikáért,
2. gyermek- és ifjúságpolitikáért,
3. – az ezen alcímben meghatározottak szerinti feladat- és hatáskörök tekintetében – szociál- és nyugdíjpolitikáért,
4. – az ezen alcímben meghatározottak szerinti feladat- és hatáskörök tekintetében – gyermekek és az ifjúság
védelméért
felelős tagja.
143/C. § (1) A miniszter a családpolitikáért való felelőssége keretében előkészíti a családok támogatásával,
a család- és népesedéspolitikai eszközök kialakításával és működtetésével, a gyermeket vállaló és nevelő szülők
támogatásával, a munka és a család összeegyeztetésének és összekapcsolásának biztosításával, valamint
a nemzedékek közötti együttműködés erősítésével összefüggő és a kapcsolati erőszakkal érintett csoportokat célzó
jogszabályokat.
(2) A miniszter a családpolitikáért való felelőssége keretében
a) felel a Kormány család- és népesedéspolitikájának kialakításáért,
b) kidolgozza a család- és népesedéspolitikai eszközök és a családtámogatások rendszerét,
c) meghatározza a család- és népesedéspolitikával kapcsolatos terület szervezetét és működését,
d) ellátja a nemzedékek közötti együttműködés erősítésével összefüggő feladatokat,
e) ellátja a családbarát közgondolkodás támogatásával kapcsolatos feladatokat,
f ) együttműködik az egészségügyért felelős miniszterrel a Kormány meddőségkezelési programja ügyében,
g) közreműködik a Kormány otthonteremtési programjának alakításában, a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért,
valamint a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszterrel együttműködve,
h) részt vesz – a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszterrel együttműködve – az örökbefogadás rendszerének
alakításában,
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i) felel – az egészségügyért felelős miniszterrel együttműködve – a családbarát szülészetek kialakításáért,
j) koordinálja az idősek érdekeit szolgáló nemzetközi egyezmények végrehajtását,
k) koordinálja a nők és férfiak társadalmi egyenlőségének előmozdításával kapcsolatos feladatokat, és figyelemmel
kíséri a női jogok érvényesülését,
l) az egészségbiztosításért felelős miniszterrel együttműködve feladatkörében ellátja a szociális biztonsági tárgyú
uniós és nemzetközi feladatokat.
(3) A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. – közreműködői szolgáltatások nyújtásával, a család- és idősügyi,
illetve nőpolitikai döntések megalapozása és azok hatásainak vizsgálata érdekében végzett tudományos kutatási
tevékenységgel, képzések és továbbképzések szervezésével, szakmai kiadványok kiadásával, valamint az ezekhez
kapcsolódó egyes fejlesztési feladatok ellátásával – részt vesz a miniszter (2) bekezdés a), b), valamint d), e) és
j) pontjában meghatározott feladatainak ellátásában.
(4) A miniszter irányítása alatt álló Kopp Mária Intézet a Népesedésért és Családokért – kutatási és elemzési
tevékenység ellátásával – részt vesz a miniszter (2) bekezdés a), b), valamint d)–i) és k) pontjában meghatározott
feladatainak ellátásában.
143/D. § (1) A miniszter a családpolitikáért való felelőssége keretében előkészíti a csecsemőgondozási díjjal,
a gyermekgondozási díjjal kapcsolatos jogszabályokat, intézkedéseket és programokat.
(2) A miniszter a családpolitikáért való felelőssége keretében közreműködik a táppénzzel kapcsolatos jogszabályok,
intézkedések és programok előkészítésében.
143/E. § A miniszter a gyermek- és ifjúságpolitikáért való felelőssége keretében
a) felel a Kormány ifjúságpolitikájának kialakításáért,
b) koordinálja a határon túli fiatalokkal való együttműködés rendszerét,
c) figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését,
d) közreműködik a kora gyermekkori intervenció koordinációjával kapcsolatos feladatok ellátásában,
e) irányítja a tehetségüggyel kapcsolatos feladatokat,
f ) ellátja a Nemzeti Tehetség Programmal összefüggő feladatokat,
g) felel a Kormány gyermektáboroztatási programjának alakításáért,
h) felel – az egészségügyért felelős miniszterrel együttműködve – az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek
ellátásának alakításáért,
i) ellátja az önkéntességgel kapcsolatos feladatokat,
j) ellátja az Új Nemzedék Jövőjéért ifjúságpolitikai keretprogramból fakadó feladatait, amelynek ellátásához és
az ifjúsági szolgáltatások szervezetrendszerének működtetéséhez a miniszter az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit
Közhasznú Kft. és a miniszter irányítása alatt álló Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Kft. szolgáltatásait veszi
igénybe.
143/F. § A miniszter a gyermekek és az ifjúság védelméért való felelőssége körében
a) felel a gyermekek napközbeni ellátásának rendszeréért,
b) a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszterrel együttműködve előkészíti a gyermekek napközbeni ellátásával
kapcsolatos jogszabályokat.
143/G. § A miniszter a szociál- és nyugdíjpolitikáért való felelőssége keretében
a) meghatározza a nyugdíjpolitikával kapcsolatos területek szakmai felügyeleti rendszerét, illetve annak fejlesztési
irányait, feladatait,
b) ellátja a társadalombiztosítási nyugellátások rendszerének irányításával és szervezésével kapcsolatos feladatokat.
143/H. § A miniszter a szociál- és nyugdíjpolitikáért való felelőssége keretében a nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosításijárulék-fizetés szabályozásáért felelős miniszterrel együttműködve előkészíti a társadalombiztosítási
nyugellátásokra vonatkozó jogszabályokat.
143/I. § A miniszter tevékenységét a Miniszterelnökség segíti.”
4. §		
A Korm. rendelet 153. § l)–m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § a következő n) ponttal
egészül ki:
(Jogszabály megjelölésében)
„l) a családokért felelős tárca nélküli miniszter esetében a CSTNM,
m) a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter estében az NVTNM,
n) a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli
miniszter esetében a PTNM”
(rövid megjelölést kell alkalmazni.)
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5. §		
A Korm. rendelet 154. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„154. § A miniszterek helyettesítése a Kit. 21. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben a következő rend szerint
történik:
a) a miniszterelnök általános helyettesét a Miniszterelnökséget vezető miniszter,
b) a Miniszterelnökséget vezető minisztert a miniszterelnök kabinetfőnöke,
c) a miniszterelnök kabinetfőnökét a Miniszterelnökséget vezető miniszter,
d) a belügyminisztert az igazságügyi miniszter,
e) az agrárminisztert a pénzügyminiszter,
f ) az emberi erőforrások miniszterét a Miniszterelnökséget vezető miniszter,
g) a honvédelmi minisztert a külgazdasági és külügyminiszter,
h) az igazságügyi minisztert a Miniszterelnökséget vezető miniszter,
i) a külgazdasági és külügyminisztert a honvédelmi miniszter,
j) a pénzügyminisztert az innovációért és technológiáért felelős miniszter,
k) az innovációért és technológiáért felelős minisztert a pénzügyminiszter,
l) a családokért felelős tárca nélküli minisztert a Miniszterelnökséget vezető miniszter,
m) a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert a miniszterelnök kabinetfőnöke,
n) a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli
minisztert a Miniszterelnökséget vezető miniszter
helyettesíti.”
6. §		
A Korm. rendelet
a)
3. § (2) bekezdés g) pontjában az „a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és
az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 28. §-a szerinti kabinet
és a Ksztv. 29. §-a” szövegrész helyébe az „a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény
(a továbbiakban: Kit.) 8. §-a szerinti kabinet és a Kit. 9. §-a” szöveg,
b)
8. § b) pontjában a „Ksztv. 18. §-ában” szövegrész helyébe a „Kit. 5. §-ában” szöveg,
c)
94. § (1) bekezdés a) pontjában a „pénzbeli ellátásaira” szövegrész helyébe a „pénzbeli ellátásaira – ide nem
értve a csecsemőgondozási díjat és a gyermekgondozási díjat –” szöveg
lép.
7. §		
Hatályát veszti a Korm. rendelet
a)
92. § (1) bekezdés 1. és 5. pontja,
b)
93. §-a,
c)
97. §-a,
d)
105. § (1) bekezdésében a „ , valamint a nyugdíjjárulék- és nyugdíjbiztosításijárulék-fizetés szabályozásáért
felelős miniszterrel együttműködve a társadalombiztosítási nyugellátásokra” szövegrész, valamint
e)
105. § (2) bekezdés b) pontja.
8. §		
Ez a rendelet 2020. október 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 438/2020. (IX. 22.) Korm. rendelete
a központi nyugdíjbiztosítási szerv, az egészségbiztosítási szerv, a rehabilitációs hatóság, az állami
foglalkoztatási szerv és a munkaügyi hatóság részére az állami adó- és vámhatóság által teljesített
adatátadás részletes szabályairól
A Kormány az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 268. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az állami adóhatóság elektronikus úton hivatalból átadja a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek hatáskörébe
tartozó nyugellátások megállapítása érdekében a központi nyugdíjbiztosítási szervként eljáró Magyar Államkincstár
(a továbbiakban: Kincstár) részére az adózás rendjéről szóló 2017. év CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 50. §-a
szerint bevallott, természetes személyekre vonatkozó, a foglalkoztatók, a foglalkoztatónak nem minősülő egyéni
vállalkozók és az őstermelők által bevallott adatokkal megegyező adatok közül:
a)
a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi
CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 66. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásra kötelezett nevét, székhelyét
és adóazonosító számát, jogelődjének adóazonosító számát, a természetes személy természetes
személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust is), nemét, állampolgárságát, adóazonosító
jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét,
b)
a biztosításban töltött idő tartamát, az alkalmazás minőségének, jogcímének kódját, valamint a természetes
személy nyugdíjas státuszát, a gyermekgondozási díj (a továbbiakban: gyed) és a gyermekgondozást segítő
ellátás (a továbbiakban: gyes), örökbefogadói díj folyósítása melletti munkavégzés tényét, és azt az adatot,
hogy korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban vagy átmeneti
bányászjáradékban részesül-e, továbbá az arányos szolgálati idő számításának szükségességét,
c)
a társadalombiztosítási járulék alapját, illetőleg a nyugdíjjárulék alapját képező jövedelemre vonatkozó
adatot, a társadalombiztosítási járulék-köteles, illetőleg a nyugdíjjárulék-köteles jutalom összegét, a levont
társadalombiztosítási járulék, illetőleg a nyugdíjjárulék összegét és a levonás elmaradásának okát, valamint
családi járulékkedvezmény igénybevétele esetén annak összegét,
d)
a tárgyhónaptól eltérő biztosítási jogviszony időtartamát, amelyre tekintettel a tárgyhónapban járulékalapot
képező jövedelem kifizetésére került sor, és az ezen időtartamra vonatkozó levont társadalombiztosítási
járulék és nyugdíjjárulék alapját és összegét,
e)
a gyed, gyes, gyermeknevelési támogatás, gyermekek otthongondozási díja, ápolási díj, álláskeresési
támogatás, fejlesztési foglalkoztatási díj folyósításának időtartamát, az ellátás összegét és az abból levont
nyugdíjjárulék összegét és a levonás elmaradásának okát, valamint családi járulékkedvezmény igénybevétele
esetén annak összegét,
f)
a biztosítás szünetelését vagy a munkabérrel ellátatlanság idejét, ennek jogcímkódját,
g)
a foglalkozás Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (a továbbiakban: FEOR) számát, a heti
munkaidő tartamát,
h)
az egészségügyi dolgozók heti 48 órát meghaladó önként vállalt többletmunkavégzésének idejét
(munkaórában),
i)
a társas vállalkozóként biztosított, egyidejűleg több gazdasági társaság személyesen közreműködő tagja
Tbj. 42. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatában foglalt választását,
j)
a társas vállalkozóként is biztosított egyéni vállalkozó Tbj. 42. § (8) bekezdése szerinti nyilatkozatában foglalt
választását,
k)
az adott hónapban történt egyszerűsített foglalkoztatás napjára (napjaira) kifizetett (nettó) munkabér
és közteher – a hónapon belüli több napi foglalkoztatás esetén a kifizetett (nettó) munkabér és közteher
együttes – összegét és a foglalkoztatás napját (napjait) személyenként, az egyszerűsített foglalkoztatásról
szóló törvény rendelkezései szerinti foglalkoztatási jogviszonnyal összefüggésben,
l)
a felszolgálási díj után fizetett társadalombiztosítási járulék alapját és összegét,
m)
a tagi munkavégzés esetén a szociális szövetkezet által a tagja után fizetendő nyugdíjjárulék alapját és
összegét.
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2. §		
Az állami adóhatóság átadja az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások és a baleseti táppénz megállapítása
érdekében a Kincstár mint egészségbiztosítási pénztári feladatkörben eljáró egészségbiztosítási szerv, valamint
az egészségbiztosítási szervként eljáró Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) részére
az Art. 50. §-a szerint bevallott adatok közül:
a)
a Tbj. 66. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásra kötelezett nevét, székhelyét, adóazonosító számát,
b)
a munkáltató, kifizető jogelődjének adóazonosító számát,
c)
a természetes személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust is), nemét,
állampolgárságát,
d)
a természetes személy adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét,
e)
a biztosításban töltött idő tartamát, az alkalmazás minőségének, jogcímének kódját, valamint a természetes
személy nyugdíjas státuszát, gyed vagy gyes folyósítása melletti munkavégzés tényét és azt az adatot,
hogy korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban vagy átmeneti
bányászjáradékban részesül-e,
f)
a társadalombiztosítási járulék alapját képező jövedelmet, a társadalombiztosítási járulék-köteles jutalom
összegét, illetve a levont társadalombiztosítási járulék összegét,
g)
a társadalombiztosítási járulék levonása, illetve levonás elmaradásának okát, valamint családi
járulékkedvezmény igénybevétele esetén annak összegét,
h)
a tárgyhónaptól eltérő biztosítási jogviszony időtartamát, amelyre tekintettel a tárgyhónapban járulékalapot
képező jövedelem kifizetésére került sor, illetve az ezen időtartamra vonatkozó levont társadalombiztosítási
járulék alapját és összegét,
i)
a biztosítás szünetelését vagy a munkabérrel ellátatlanság idejét, ennek jogcímkódját,
j)
a foglalkozás FEOR számát, a heti munkaidő tartamát,
k)
a társas vállalkozóként biztosított, egyidejűleg több gazdasági társaság személyesen közreműködő tagja
Tbj. 42. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatában foglalt választását,
l)
a társas vállalkozóként is biztosított egyéni vállalkozó Tbj. 42. § (8) bekezdése szerinti nyilatkozatában foglalt
választását.
3. §		
Az állami adóhatóság átadja a Kincstár mint rehabilitációs hatóságként kijelölt központi nyugdíjbiztosítási szerv
részére – a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai folyósításának, a részükre nyújtott rehabilitációs
szolgáltatások biztosításának és azokhoz kapcsolódó megszüntetési ok fennállásának vizsgálata céljából –
az Art. 50. §-a szerint bevallott adatok közül:
a)
a Tbj. 66. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásra kötelezett nevét, székhelyét és adóazonosító számát,
b)
a munkáltató, kifizető jogelődjének adóazonosító számát,
c)
azon természetes személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust is),
nemét, állampolgárságát, adóazonosító jelét, aki rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesül,
d)
a természetes személy társadalombiztosítási azonosító jelét,
e)
a biztosításban töltött idő tartamát, az alkalmazás minőségének, jogcímének kódját, valamint a természetes
személy nyugdíjas státuszát,
f)
a társadalombiztosítási járulék alapját képező jövedelem összegére vonatkozó adatot, a levont
társadalombiztosítási járulék összegét és a levonás elmaradásának okát,
g)
a biztosítás szünetelését vagy a munkabérrel ellátatlanság idejét, ennek jogcímkódját,
h)
a foglalkozás FEOR számát, a heti munkaidő tartamát,
i)
az adott hónapban történt egyszerűsített foglalkoztatás napjára (napjaira) kifizetett (nettó) munkabér
és közteher – a hónapon belüli több napi foglalkoztatás esetén a kifizetett (nettó) munkabér és közteher
együttes – összegét és a foglalkoztatás napját (napjait) személyenként, az egyszerűsített foglalkoztatásról
szóló törvény rendelkezései szerinti foglalkoztatási jogviszonnyal összefüggésben.
4. §		
Az állami adóhatóság átadja az állami foglalkoztatási szerv és a munkaügyi hatóság részére az Art. 50. §-a szerint
bevallott adatok közül:
a)
a Tbj. 66. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásra kötelezett nevét, székhelyét és adóazonosító számát,
b)
a munkáltató, kifizető jogelődjének adóazonosító számát,
c)
a természetes személy természetes személyazonosító adatait (ideértve az előző nevet és a titulust is), nemét,
állampolgárságát, adóazonosító jelét,
d)
a természetes személy társadalombiztosítási azonosító jelét,
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e)

f)

g)
h)
i)

j)
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a biztosításban töltött idő tartamát, az alkalmazás minőségét, jogcímének kódját, valamint a magánszemély
nyugdíjas státuszát, gyed vagy gyes folyósítása melletti munkavégzés tényét, és azt, hogy korhatár előtti
ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban
részesül-e, továbbá az arányos szolgálati idő naptári napjainak számát,
a társadalombiztosítási járulék alapját képező jövedelmet, a társadalombiztosítási járulék-köteles jutalom
összegét, a levont társadalombiztosítási járulék összegét és a levonás elmaradásának okát, valamint családi
járulékkedvezmény igénybevétele esetén annak összegét,
a biztosítás szünetelését vagy a munkabérrel ellátatlanság idejét, ennek jogcímkódját,
a foglalkozás FEOR számát, a heti munkaidő tartamát,
az adott hónapban történt egyszerűsített foglalkoztatás napjára (napjaira) kifizetett (nettó) munkabér
és közteher – a hónapon belüli több napi foglalkoztatás esetén a kifizetett (nettó) munkabér és közteher
együttes – összegét és a foglalkoztatás napját (napjait) személyenként, az egyszerűsített foglalkoztatásról
szóló törvény rendelkezései szerinti foglalkoztatási jogviszonnyal összefüggésben, és
a felszolgálási díj után fizetett társadalombiztosítási járulék alapját és levont összegét.

5. §		
Az állami adóhatóság elektronikus úton hivatalból átadja a központi nyugdíjbiztosítási szervként eljáró
Kincstár és a Kincstár mint egészségbiztosítási pénztári feladatkörben eljáró egészségbiztosítási szerv, valamint
az egészségbiztosítási szervként eljáró NEAK részére kisadózó vállalkozásonként – a kisadózó vállalkozás
elnevezésének és adószámának megjelölésével – a főállású kisadózó biztosítotti jogállásának és a biztosítás
szünetelésének időtartamára, valamint az ellátások alapjára vonatkozó adatot a kisadózó vállalkozások tételes
adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (a továbbiakban: Katv.) 7. §-a és 8. § (11) bekezdése
szerinti bejelentések adattartalma alapján.
6. §

(1) Az állami adóhatóság az 1–4. § szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének havonta, az Art. 50. §-a szerinti bevallás
benyújtására előírt határidőt követő hónap utolsó napjáig tesz eleget.
(2) Az állami adóhatóság az 5. § szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének havonta, a Katv. 7. §-a és 8. §
(11) bekezdése szerinti bejelentés benyújtására előírt határidőt követő hónap utolsó napjáig tesz eleget,
amennyiben az adatszolgáltatás alapjául szolgáló adatot az állami adóhatósághoz a tárgyhónapban jelentették be.
(3) Az állami adóhatóság a NEAK mint a biztosítotti nyilvántartást vezető szerv részére a biztosítotti nyilvántartás
vezetése érdekében haladéktalanul elektronikus úton – a kisadózó vállalkozás elnevezésének és adószámának
megjelölésével – átadja a kisadózó vállalkozások Katv. 7. §-a és 8. § (11) bekezdése szerinti bejelentéseinek
adattartalma alapján
a)
a főállású kisadózó természetes személyazonosító adatait és társadalombiztosítási azonosító jelét,
b)
az arra vonatkozó tényadatot, hogy
ba)
a kisadózó magánszemély biztosítása a kisadózókénti bejelentéssel jön létre, és
bb)
a kisadózó adóalanyisága megszűnt, illetve
c)
az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének kezdetére és végére vonatkozó adatot.

7. §

(1) Az Art. 50. §-a szerinti bevallás kijavítása, önellenőrzéssel történő helyesbítése esetén az állami adóhatóság az 1–4. §
alapján teljesített adatszolgáltatást a kijavítás vagy az önellenőrzés benyújtásának időpontját követő hónap
utolsó napjáig az érintett időszakban hatályos jogszabályokban előírtak szerint kijavított, önellenőrzött adatokkal
– a teljesített adatszolgáltatás azonosítására alkalmas módon – ismételten teljesíti.
(2) Az Art. 50. §-a szerinti bevallás ellenőrzése esetén az állami adóhatóság az 1–4. § alapján teljesített adatszolgáltatást
az ellenőrzést követő hatósági eljárásban hozott határozat véglegessé válása időpontját követő hónap utolsó
napjáig a határozatban megállapított adatokkal – a teljesített adatszolgáltatás azonosítására alkalmas módon –
ismételten teljesíti, ha a megállapítás a korábban teljesített adatszolgáltatás adatait érinti.
(3) A Katv. 7. §-a és 8. § (11) bekezdése szerinti bejelentés kijavítása vagy változása esetén az állami adóhatóság az 5. §
alapján teljesített adatszolgáltatást a kijavítás, változásbejelentés benyújtásának időpontját követő hónap utolsó
napjáig a kijavítással, változásbejelentéssel érintett adatokkal – a teljesített adatszolgáltatás azonosítására alkalmas
módon – ismételten teljesíti.
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(4) A Katv. 7. §-a és 8. § (11) bekezdése szerinti bejelentés, kijavítás, változásbejelentés ellenőrzése esetén az állami
adóhatóság az 5. § alapján teljesített adatszolgáltatást az ellenőrzést követő hatósági eljárásban hozott határozat
véglegessé válásának időpontját követő hónap utolsó napjáig a határozatban megállapított adatokkal – a teljesített
adatszolgáltatás azonosítására alkalmas módon – ismételten teljesíti, ha a megállapítás a korábban teljesített
adatszolgáltatás adatait érinti.
8. §

(1) Az állami adó- és vámhatóság megállapodást köt a Kincstárral, a NEAK-kal, az állami foglalkoztatási szervvel
és a munkaügyi hatósággal az adatátadás formájáról, formátumáról, az adatok fogadásáról, az átadásra kerülő
adatállományok minőségéről, az adatvizsgálat során alkalmazandó minőségi paraméterek meghatározásáról.
(2) Az érintett felek az (1) bekezdés szerinti megállapodást évente kötelesek felülvizsgálni, szükség esetén módosítani.

9. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
10. §

(1) E rendeletet első alkalommal a 2020. június 30-át követő időszakra vonatkozó adatszolgáltatás tekintetében kell
alkalmazni.
(2) Az állami adó- és vámhatóság a Kincstár, a NEAK, az állami foglalkoztatási szerv és a munkaügyi hatóság e rendelet
hatálybalépését követően haladéktalanul felülvizsgálja vagy – amennyiben szükséges – megköti a 8. § (1) bekezdése
szerinti megállapodásokat.

11. §		
Hatályát veszti a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, az egészségbiztosítási szerv,
a rehabilitációs hatóság, az állami foglalkoztatási szerv és a munkaügyi hatóság részére az állami adóhatóság által
teljesített adatátadás részletes szabályairól szóló 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 35/2020. (IX. 22.) BM rendelete
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának
2021. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadandó természetbeni ellátásról
A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény
341. § (1) bekezdés 3. pont c) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 2., 8., 19. és 20. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §		
A 2021. évi ruházati utánpótlási ellátmány terhére az e rendeletben meghatározottak szerint – az 5. §-ban foglalt
kivétellel – természetbeni ellátást kell kiadni
a)
a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állománya,
b)
a hivatásos katasztrófavédelmi szerv hivatásos állománya, valamint
c)
a terrorizmust elhárító szervhez vezényelt hivatásos állomány
részére.
2. §		
Az 5. § szerinti kivétellel a büntetés-végrehajtási szervezet egyen- vagy vegyes ruhás alapellátási normába sorolt
állományának természetbeni ellátása a következő ruházati termékekből és felszerelési cikkekből áll:
a)
12M e. r. taktikai öv klt. – 1 db,
b)
12M e. r. szolgálati félcipő, nyári – 1 pár,
c)
12 M e. r. szolgálati téli pantalló – 1 db.
3. §

(1) A (2) bekezdés hatálya alá tartozó állomány kivételével és az 5. § szerinti kivétellel a hivatásos katasztrófavédelmi
szerv egyen- vagy vegyes ruhás alapellátási normába sorolt állományának természetbeni ellátása a következő
ruházati termékekből és felszerelési cikkekből áll:
a)
12M e. r. szolgálati téli pantalló – 1 db,
b)
12M e. r. szolgálati ing/blúz, rövid ujjú, világoskék – 2 db.
(2) Az 5. § szerinti kivétellel a hivatásos katasztrófavédelmi szerv tűzoltási, műszaki mentési tevékenységet végző
beavatkozó állományának, a Központi Főügyeleten, a megyei és fővárosi főügyeleteken és a műveletirányító
ügyeleteken váltásos szolgálati időrendszerben rendben szolgálatot teljesítő állományának, valamint
a Katasztrófavédelmi Mobil Labor állományának természetbeni ellátása a következő ruházati termékekből és
felszerelési cikkekből áll:
a)
12M e. r. gyakorló nadrág, nyári – 1 db,
b)
12M e. r. gyakorló zubbony, nyári, felirattal – 1 db,
c)
Gyakorló póló, sötétkék – 2 db,
d)
Hímzett szövetsapka (pilotka), sötétkék – 1 db.

4. §

(1) Az 5. § szerinti kivétellel a Terrorelhárítási Központ Műveleti Igazgatóságán szolgálatot teljesítő hivatásos állomány
természetbeni ellátása a következő ruházati termékekből és felszerelési cikkekből áll: Nyári bakancs/TEK – 1 pár.
(2) Az 5. § szerinti kivétellel a Terrorelhárítási Központ Ügyeleti és Objektumvédelmi Igazgatóság Ügyeleti Főosztályán,
valamint Ügyeleti és Objektumvédelmi Igazgatóság Támogató Osztályán szolgálatot teljesítő hivatásos állomány
természetbeni ellátása a következő ruházati termékekből és felszerelési cikkekből áll: Félcipő/TEK Ügyelet – 1 pár.
(3) Az 5. § szerinti kivétellel a Terrorelhárítási Központ Ügyeleti és Objektumvédelmi Igazgatóság Objektumvédelmi
Főosztályán szolgálatot teljesítő hivatásos állomány természetbeni ellátása a következő ruházati termékekből és
felszerelési cikkekből áll: Téli bakancs/TEK – 1 pár.
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5. §		
Nem részesül természetbeni ellátásban
1.
a tábornoki alapellátási normába sorolt állomány,
2.
a polgári ruhás alapellátási normába sorolt állomány,
3.
az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv hivatásos állománya,
4.
a Nemzeti Védelmi Szolgálatnál szolgálatot teljesítő hivatásos állomány,
5.
az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság hivatásos állománya,
6.
az Alkotmányvédelmi Hivatal hivatásos állománya,
7.
a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hivatásos állománya,
8.
a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központnál szolgálatot teljesítő hivatásos állomány,
9.
a minisztériumokba vezényelt hivatásos állomány,
10.
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 62. § (1) bekezdése szerint más szervhez vezényelt hivatásos állomány,
valamint a Hszt. 67. §-a szerint az ügyészi szervezethez vezényelt hivatásos állomány,
11.
a Nemzeti Szakértői és Kutató Központhoz vezényelt hivatásos állomány,
12.
a rendvédelmi technikumhoz vezényelt hivatásos állomány,
13.
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemhez vezényelt hivatásos állomány, kivéve
a)
a Büntetés-végrehajtási Tanszéken szolgálatot teljesítő tanári, valamint a büntetés-végrehajtási
szakirányon tanulmányokat folytató hallgatói állomány, valamint
b)
a Katasztrófavédelmi Intézethez vezényelt hivatásos állomány,
14.
a tárgyévben hat hónapot meghaladóan külszolgálaton szolgálatot teljesítő hivatásos állomány,
15.
az, aki a tárgyévben alapellátás-kiegészítésben részesül,
16.
az, aki a tárgyévben megkezdi – legalább 6 hónap időtartamra tervezett – illetmény nélküli szabadságát,
17.
a Hszt. 77. § (1) bekezdés b) vagy e)–k) pontja alapján rendelkezési állományban lévő személy,
18.
az, aki szülési szabadságon van, továbbá a várandós nő, ha a várandósságát orvos igazolta,
19.
az, aki felmentési idejét tölti, valamint
20.
az, akinek hivatásos szolgálati jogviszonya a nyugdíjazásra tekintettel 2021. december 31. napjáig megszűnik.
6. §		
A 2–4. § szerinti természetbeni ellátás, valamint az esetleges túlellátás fedezetére együttesen – annak együttes
összegének mértékéig – a jóváírt 2021. évi ruházati utánpótlási ellátmány összegének legfeljebb 80%-a tartható
vissza.
7. §

(1) A természetbeni ellátás cikkösszetételének méretbesorolásához szükséges méretfelvételt és az igények összesítését
az állományilletékes parancsnok köteles megszervezni.
(2) A méretek pontos besorolásáért az igényjogosult a felelős.
(3) A gyártáshoz szükséges, személyre szóló és összesített méretek közléséért az állományilletékes parancsnok a felelős.
(4) A késedelmes vagy hiányos megrendelés miatti ellátási késedelem felelőssége az igénylő szervezeti egység
állományilletékes parancsnokát terheli.
(5) A hivatásos állomány természetbeni ellátásban érintett tagját legkésőbb az ellátás időpontjáig írásban tájékoztatni
kell az egyenruházati cikkek áráról.

8. §		
A ruházati termékek és felszerelési cikkek e rendeletben alkalmazott megnevezései alatt a belügyminiszter irányítása
alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról,
valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai
felszereléséről szóló 14/2016. (V. 10.) BM rendelet szerinti ruházati termékeket és felszerelési cikkeket kell érteni.
9. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 10. § 2021. január 1-jén lép hatályba.

10. §		
Hatályát veszti a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának 2020. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadandó természetbeni ellátásról szóló
35/2019. (X. 15.) BM rendelet.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter
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A belügyminiszter 36/2020. (IX. 22.) BM rendelete
egyes vízügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8a) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 3. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 25–27. pontja szerinti
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló 2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet
módosítása
1. §

(1) A mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről szóló 2/1997. (II. 18.) KHVM rendelet (a továbbiakban: R.)
5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) A mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott
mezőgazdasági vízhasználó (a továbbiakban: vízhasználó) a részére mezőgazdasági vízszolgáltatást biztosító
vízszolgáltató mű üzemeltetőjével a vízjogi engedély véglegessé válásától számított 30 napon belül szolgáltatási
szerződést köt.
(2) A rendkívüli öntözési célú vízhasználatot bejelentő vízhasználó a vízügyi hatósághoz történő bejelentést
követően mezőgazdasági vízszolgáltatási szerződést köt a mezőgazdasági vízszolgáltató mű üzemeltetőjével
a rendkívüli öntözési célú vízhasználat igénybevételére.”
(2) Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A vízhasználat a vízigény bejelentése, valamint
a) a vízjogi üzemeltetési engedély vagy fennmaradási engedély vagy
b) rendkívüli öntözési célú vízhasználat esetén az illetékes vízügyi hatósághoz történt bejelentés
alapján a vízhasználó és vízszolgáltató mű üzemeltetője között létrejött szolgáltatási szerződés szerint gyakorolható.”
(3) Az R. 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A mezőgazdasági vízhasznosítási idényen kívüli vízszolgáltatás tekintetében – az igazgatóság véleménye
alapján – az üzemeltető és a vízhasználó közötti szolgáltatási szerződésben meghatározott feltételeknek
megfelelően kell elszámolni.”
(4) Az R. 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A vízhasznosítási idény öntözés esetén – az (5a) bekezdésben meghatározott eltéréssel – március 1. napjától
október 31. napjáig, tógazdálkodásnál március 1. napjától november 30. napjáig, a téli vízellátás
december 1. napjától február 28. napjáig tart, azonban az üzemeltető és a vízhasználó az igazgatóság hozzájárulása
esetén ettől eltérő időpontban is megállapodhatnak.”
(5) Az R. 6. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Ha a termálvíz hasznosításából keletkező szennyvíz és használt víz vízfolyásba bevezetése veszélyezteti
az öntözési célú vízhasználatot, az üzemeltető a vízhasználók – az igazgatóság hozzájárulásával történt – eltérő
megállapodása hiányában
a) a tárgyév április 15. és szeptember 30. napja közötti időszakban az öntözési célú vízhasználatot,
b) a tárgyév október 1. és április 14. napja közötti időszakban a termálvíz hasznosításából keletkező szennyvíz és
használt víz vízfolyásba bevezetését
részesíti előnyben.”
(6) Az R. 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A vízkorlátozást a Vgtv. 15. § (5) bekezdésének megfelelően, mezőgazdasági célú vízhasználat esetén a vízjogi
engedélyben meghatározott, egyidejűleg vételezhető maximális vízsugárhoz viszonyítva az alábbi, sorrendben
fokozatosan alkalmazható intézkedésekkel kell végrehajtani:
a) a rendkívüli öntözési célú vízhasználat megszüntetése;
b) a vízpótló öntözések 30%-os csökkentése;
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c) az öntözésre használt összes vízmennyiség szükség szerinti arányos csökkentése;
d) a rizstelepek vízpótlásának szükség szerinti arányos, de legfeljebb 50%-os csökkentése;
e) a halastavak (áruhaltermelő tavak) vízpótlásának szükség szerinti arányos, de legfeljebb 50%-os csökkentése;
f ) a halastavak vízpótlásának az e) pontban rögzítetten felül további 20%-os csökkentése.”
(7) Az R. 6. § (2) bekezdésében
a)
a „február 10. napjáig” szövegrész helyébe a „január 31. napjáig” szöveg,
b)
az „a február 10. napja után” szövegrész helyébe az „a tárgyév január 1. napjától” szöveg
lép.
(8) Hatályát veszti az R. 6. § (4) bekezdésében a „ , de legkésőbb április 10. napjáig” szövegrész.

2. A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló
18/2003. (XII. 9.) KvVM–BM együttes rendelet módosítása
2. §		
A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.)
KvVM–BM együttes rendelet 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E rendelet alkalmazásában belvíz veszélyeztetett területnek az az árvízzel kapcsolatos belvíz által veszélyeztetett
terület minősül, amelyet a felgyülemlett víz felszíni elöntéssel érinthet.”

3. A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és
létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet módosítása
3. §		
Hatályát veszti a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és
létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet 90. § (4)–(6) bekezdése.

4. Záró rendelkezések
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter
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A belügyminiszter 37/2020. (IX. 22.) BM rendelete
a külföldi magyar intézetek tevékenységét népszerűsítő honlap infrastruktúrájának üzemeltetése és
fejlesztése érdekében a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi
szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által
üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításáról
A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12/A. §
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet
40. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró külgazdasági és külügyminiszterrel
egyetértésben a következőket rendelem el:
1. §		
A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján
igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai
rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
3. §

(1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(2) A rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

1. melléklet a 37/2020. (IX. 22.) BM rendelethez
1. Az R. 1. melléklet 1. pont 1.65. alpontja a következő 1.65.22. ponttal egészül ki:
(A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek üzemeltetéséről gondoskodik:
az alábbiakban nevesített rendszerek működéséhez szükséges virtuális infrastruktúra üzemeltetése:)
„1.65.22. a Külgazdasági és Külügyminisztérium által működtetett culture.hu/hungarianculture.hu portál
informatikai infrastruktúrájának IAAS szintű üzemeltetése;”
2. Az R. 1. melléklet 2. pontja a következő 2.34. alponttal egészül ki:
(A központi szolgáltató a következő informatikai rendszerek fejlesztéséről gondoskodik:)
„2.34. az 1.65.22. pontban meghatározott szakrendszer alapinfrastruktúrája;”
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VII. Az Alkotmánybíróság döntései

Az Alkotmánybíróság teljes ülésének 1005/2020. (IX. 22.) AB Tü. határozata
az Alkotmánybíróság öttagú állandó tanácsainak számáról, összetételéről és a tanácsvezetők személyéről
Az Alkotmánybíróság teljes ülése az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 49. § (1) és (7) bekezdésében
meghatározott jogkörében eljárva – az Alkotmánybíróság Ügyrendjéről szóló 1001/2013. (II. 27.) AB Tü. határozat 6. §
(1) bekezdésében foglaltakra is tekintettel – az Alkotmánybíróság öttagú állandó tanácsainak számáról, összetételéről és
a tanácsvezetők személyéről a következő határozatot hozta:
1. Az Alkotmánybíróságon három öttagú állandó tanács működik.
2. Az öttagú állandó tanácsok tanácsvezetői és tagjai:
Az 1. öttagú tanács tagjai:
Dr. Juhász Imre tanácsvezető alkotmánybíró,
Dr. Czine Ágnes alkotmánybíró,
Dr. Horváth Attila alkotmánybíró,
Dr. Juhász Miklós alkotmánybíró,
Dr. Sulyok Tamás alkotmánybíró.
A 2. öttagú tanács tagjai:
Dr. Handó Tünde tanácsvezető alkotmánybíró,
Dr. Pokol Béla alkotmánybíró,
Dr. Schanda Balázs alkotmánybíró,
Dr. Szívós Mária alkotmánybíró,
Dr. Varga Zs. András alkotmánybíró.
A 3. öttagú tanács tagjai:
Dr. Szalay Péter tanácsvezető alkotmánybíró,
Dr. Dienes-Oehm Egon alkotmánybíró,
Dr. Hörcherné Dr. Marosi Ildikó alkotmánybíró,
Dr. Salamon László alkotmánybíró,
Dr. Szabó Marcel alkotmánybíró.
3. Az Alkotmánybíróság e határozatát a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 26. § (2) bekezdése alapján
a Magyar Közlönyben közzé kell tenni.
4. E határozat a közzétételét követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg az Alkotmánybíróság öttagú tanácsainak
számáról, összetételéről és a tanácsvezetők személyéről szóló 1002/2019. (IX. 20.) AB Tü. határozat, valamint az ezt
módosító 1001/2020. (I. 23.) AB Tü. határozat és 1002/2020. (III. 6.) AB Tü. határozat, továbbá az ez utóbbit módosító
1003/2020. (IV. 24.) AB Tü. határozat hatályát veszti.
Budapest, 2020. szeptember 22.
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Dr. Sulyok Tamás s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Sulyok Tamás s. k.,

Dr. Sulyok Tamás s. k.,

az Alkotmánybíróság elnöke
az aláírásban akadályozott
dr. Czine Ágnes
alkotmánybíró helyett

az Alkotmánybíróság elnöke
az aláírásban akadályozott
dr. Dienes-Oehm Egon
alkotmánybíró helyett

Dr. Sulyok Tamás s. k.,

Dr. Sulyok Tamás s. k.,

az Alkotmánybíróság elnöke
az aláírásban akadályozott
dr. Handó Tünde
alkotmánybíró helyett

az Alkotmánybíróság elnöke
az aláírásban akadályozott
dr. Horváth Attila
alkotmánybíró helyett

Dr. Sulyok Tamás s. k.,

Dr. Sulyok Tamás s. k.,

az Alkotmánybíróság elnöke
az aláírásban akadályozott
dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó
alkotmánybíró helyett

az Alkotmánybíróság elnöke
az aláírásban akadályozott
dr. Juhász Imre
alkotmánybíró helyett

Dr. Sulyok Tamás s. k.,

Dr. Sulyok Tamás s. k.,

az Alkotmánybíróság elnöke
az aláírásban akadályozott
dr. Juhász Miklós
alkotmánybíró helyett

az Alkotmánybíróság elnöke
az aláírásban akadályozott
dr. Pokol Béla
alkotmánybíró helyett

Dr. Sulyok Tamás s. k.,

Dr. Sulyok Tamás s. k.,

az Alkotmánybíróság elnöke
az aláírásban akadályozott
dr. Salamon László
alkotmánybíró helyett

az Alkotmánybíróság elnöke
az aláírásban akadályozott
dr. Schanda Balázs
alkotmánybíró helyett

Dr. Sulyok Tamás s. k.,

Dr. Sulyok Tamás s. k.,

az Alkotmánybíróság elnöke
az aláírásban akadályozott
dr. Szabó Marcel
alkotmánybíró helyett

az Alkotmánybíróság elnöke
az aláírásban akadályozott
dr. Szalay Péter
alkotmánybíró helyett

Dr. Sulyok Tamás s. k.,

Dr. Sulyok Tamás s. k.,

az Alkotmánybíróság elnöke
az aláírásban akadályozott
dr. Szívós Mária
alkotmánybíró helyett

az Alkotmánybíróság elnöke
az aláírásban akadályozott
dr. Varga Zs. András
alkotmánybíró helyett

Alkotmánybírósági ügyszám: XVIII/1542-1/2020.
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 26/2020. (IX. 22.) OGY határozata
a Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2019. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény
működéséről az Országgyűlés részére című beszámoló elfogadásáról*
1. Az Országgyűlés megállapítja, hogy az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettségeit teljesítette, a gazdálkodását
független könyvvizsgáló ellenőrizte, illetve az erre vonatkozó pénzügyi beszámolóját hitelesnek minősítette, ezért
a szervezet 2019. évi ellenőrzési tevékenységéről, működéséről és gazdálkodásáról készített beszámolót elfogadja.
2. Az Országgyűlés felhívja a közpénzből gazdálkodó szervezetek figyelmét az Alaptörvényben foglalt, a közpénzek
felhasználására vonatkozó alapelvek érvényesítésére és a teljesítményalapú közpénzfelhasználásra vonatkozó
törvényi előírások alkalmazására, ezért támogatja az Állami Számvevőszék minden olyan ellenőrzési és elemzési
tevékenységét, amely a teljesítményen és annak mérésén alapuló, az Alaptörvénynek megfelelő felelős
gazdálkodást erősíti.
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Hiszékeny Dezső s. k.,

Dr. Szűcs Lajos s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 27/2020. (IX. 22.) OGY határozata
dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő mentelmi ügyében**
Az Országgyűlés dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő
14.B.563/2020/2. számú átiratával érintett ügyben nem függeszti fel.

mentelmi

jogát

a

Pécsi

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Hiszékeny Dezső s. k.,

Dr. Szűcs Lajos s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2020. szeptember 21-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyűlés a 2020. szeptember 21-i ülésnapján fogadta el.

Járásbíróság
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Az Országgyűlés 28/2020. (IX. 22.) OGY határozata
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló
5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról*
1. Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.)
OGY határozat 1. pontja a következők szerint módosul:
Az Országgyűlés
a Külügyi bizottságba
dr. Lukács László György (Jobbik) korábban megüresedett tagsági helyére
Dudás Róbertet (Jobbik)
a bizottság tagjává megválasztja.
2. Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba.
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Hiszékeny Dezső s. k.,

Dr. Szűcs Lajos s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2020. szeptember 21-i ülésnapján fogadta el.

A köztársasági elnök 422/2020. (IX. 22.) KE határozata
államtitkári felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény
205. §-a alapján – a miniszterelnök javaslatára – Veresné Novák Katalin Évát, az Emberi Erőforrások Minisztériuma
államtitkárát e megbízatása alól 2020. szeptember 30-ai hatállyal felmentem.
Budapest, 2020. szeptember 18.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. szeptember 21.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/03753-3/2020.
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A köztársasági elnök 423/2020. (IX. 22.) KE határozata
tárca nélküli miniszter kinevezéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja és a 16. cikk (7) bekezdése alapján – a miniszterelnök javaslatára –
Veresné Novák Katalin Évát 2020. október 1-jei hatállyal tárca nélküli miniszterré kinevezem.
Budapest, 2020. szeptember 18.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. szeptember 21.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/03753-4/2020.

A köztársasági elnök 424/2020. (IX. 22.) KE határozata
államtitkári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény
202. § (2) bekezdése alapján – a miniszterelnök javaslatára – dr. Ágostházy Szabolcs Imrét 2020. október 1-jei hatállyal
az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkárává kinevezem.
Budapest, 2020. szeptember 18.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. szeptember 21.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/03754-2/2020.
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A köztársasági elnök 425/2020. (IX. 22.) KE határozata
rektori megbízás alóli felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés d) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
37. § (8) bekezdése alapján – az innovációért és technológiáért felelős miniszter javaslatára – a Soproni Egyetemen
dr. Náhlik András egyetemi tanárt – lemondására tekintettel – a rektori megbízása alól 2020. szeptember 30-ai
hatállyal felmentem.
Budapest, 2020. szeptember 9.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. szeptember 14.
		
		

Dr. Palkovics László s. k.,
innovációért és technológiáért felelős miniszter

KEH ügyszám: KEH/03446-2/2020.

A köztársasági elnök 426/2020. (IX. 22.) KE határozata
rektori megbízás alóli felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés d) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
37. § (8) bekezdése alapján – az innovációért és technológiáért felelős miniszternek a fenntartóval egyetértésben
tett javaslatára – a Károli Gáspár Református Egyetemen dr. Zsengellér József Gyula egyetemi tanárt – lemondására
tekintettel – a rektori megbízása alól 2020. szeptember 15-ei hatállyal felmentem.
Budapest, 2020. szeptember 9.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. szeptember 14.

		
		

KEH ügyszám: KEH/03447-2/2020.

Dr. Palkovics László s. k.,
innovációért és technológiáért felelős miniszter
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A Kormány 1599/2020. (IX. 22.) Korm. határozata
az egyes sportcélú kormányhatározatok módosításáról
1. A Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Programmal kapcsolatos intézkedésekről szóló 1278/2017. (VI. 2.)
Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 5. sorában a „Budapest Főváros VIII. Kerület” szövegrész helyébe
a „Budapest Főváros XVI. Kerület” szöveg lép.
2. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő és egyes fejezetek közötti előirányzatátcsoportosításról szóló 1497/2017. (VIII. 8.) Korm. határozat 2. pontjában a „2020. június 30.” szövegrész helyébe
a „2021. június 30.” szöveg lép.
3. Az Országos Görpark Program megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1589/2018. (XI. 22.)
Korm. határozat 3. pontjában a „2019. április 15.” szövegrész helyébe az „a Program I. ütemének megvalósulását
követő 90 napon belül” szöveg lép.
4. A nagy nemzetközi teniszversenyek megrendezésére alkalmas teniszközpont létrehozásának előkészítésével
kapcsolatos intézkedésekről szóló 1727/2018. (XII. 18.) Korm. határozat
a)
1. pontjában az „az emberi erőforrások miniszterét és a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi
sportpályázatokért felelős kormánybiztost, hogy a Vasas Sport Club” szövegrész helyébe az „a kiemelt
budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sporteseményekért felelős kormánybiztost, hogy az emberi
erőforrások miniszterének bevonásával, a Vasas Sport Club” szöveg,
b)
3. pontjában az „az emberi erőforrások miniszterét és a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi
sportpályázatokért felelős kormánybiztost, hogy a Szakmai koncepció kidolgozását” szövegrész helyébe
az „a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sporteseményekért felelős kormánybiztost, hogy
az emberi erőforrások miniszterének bevonásával, a Szakmai koncepció kidolgozását” szöveg,
c)
3. pontjában a „2019. április 30.” szövegrész helyébe a „2021. április 30.” szöveg
lép.
5. A Davis Kupa világcsoport rájátszás 2018. évi magyarországi rendezésének támogatása érdekében szükséges
kormányzati intézkedésekről szóló 1794/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 2. pontjában a „2020. június 30.” szövegrész
helyébe a „2020. december 31.” szöveg lép.
6. A nemzetközi tenisztornák Magyarországon történő megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről
szóló 1043/2019. (II. 18.) Korm. határozat 4. pontjában a „2019. július 31.” szövegrész helyébe a „2021. december 31.”
szöveg lép.
7. A 2019. évi Gyorsasági Kajak-Kenu Világbajnokság lebonyolításához kapcsolódó sportlétesítmény-fejlesztések
megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1134/2019. (III. 18.) Korm. határozat 5. pontjában
a „2019. december 31. napjáig” szövegrész helyébe a „2020. december 31. napjáig” szöveg lép.
8. A Partiumi Labdarúgó Akadémia létrehozása tárgyú beruházás előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból
történő támogatásáról szóló 1164/2019. (III. 27.) Korm. határozat 3. pontjában a „2020. június 30. napjáig” szövegrész
helyébe a „2021. június 30. napjáig” szöveg lép.
9. A „Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért” Egyesület támogatásához szükséges forrás biztosításáról szóló
1262/2019. (V. 7.) Korm. határozat 3. pontjában a „2020. június 30-ig” szövegrész helyébe a „2020. december 31-ig”
szöveg lép.
10. A 2020. évi Hun Challenge Világkupa nemzetközi férfi és női tornaverseny megrendezése érdekében szükséges
kormányzati intézkedésekről szóló 1370/2019. (VI. 25.) Korm. határozat 4. pontjában a „2020. április 30.” szövegrész
helyébe a „2020. szeptember 30.” szöveg lép.
11. A 2020. évi Birkózó Európai Kontinens Olimpiai Kvalifikációs Verseny megrendezése érdekében szükséges
kormányzati intézkedésekről szóló 1030/2020. (II. 12.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1030/2020. (II. 12.)
Korm. határozat] 1. pontjában a „2020. évi Birkózó Európai Kontinens Olimpiai Kvalifikációs Versenyt” szövegrész
helyébe az „a koronavírus járvány miatt 2021-re halasztott Birkózó Európai Kontinens Olimpiai Kvalifikációs Versenyt”
szöveg lép.
12. Az 1030/2020. (II. 12.) Korm. határozat 7. pontjában a „2020. március 16.” szövegrész helyébe a „2021. március 31.”
szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
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