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III.

Kormányrendeletek

A Kormány 441/2020. (IX. 28.) Korm. rendelete
az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól
szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló
1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól
szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet] 5. § (1) bekezdése
a következő mondattal egészül ki:
„A hatásvizsgálat figyelembe veszi a kötött segélyhitel nyújtásának külpolitikai hatásai mellett annak a központi
költségvetés és az államadósság alakulására gyakorolt hatására vonatkozó becslést is.”
2. §		
A 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében az „állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért
felelős miniszter,” szövegrész helyébe az „állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért felelős miniszter,
az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős miniszter”
szöveg lép.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének
rendeletei

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 9/2020. (IX. 28.) MEKH rendelete
a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés
módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről,
továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz
rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló
8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási
díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati
díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról
szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló
11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (5) bekezdés 4. pontjában, a földgázellátásról szóló 2008. évi
XL. törvény 133/A. § 11. pontjában, továbbá a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § i) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §

(1) A rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó
követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással
kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak
meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön
díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz
rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet
módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló
11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R.) 8. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az R. 9. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az R. 25. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az R. 26. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az R. 34. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az R. 35. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

2. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2020. október 1-jén lép hatályba.
(2) Az 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 2021. január 1-jén lép hatályba.
		
		

Horváth Péter János s. k.,
elnök

1–6. melléklet a 9/2020. (IX. 28.) MEKH rendelethez*

* A MEKH rendelet 1–6. melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként, az MK_20_213_9MEKH_1_6melleklet.pdf fájlnév alatt található. A rendelet
ezen részei jelen Magyar Közlöny 6594/1–6594/268. oldalait képezik.
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VIII. A Kúria határozatai

A Kúria 2/2020. KJE határozata

A Kúria Közigazgatási Jogegységi Tanácsa a Kúria Közigazgatási Kollégiumának kollégiumvezetője által
indítványozott jogegységi eljárásban a Budapesten, 2020. szeptember 3. napján megtartott ülésen meghozta
az alábbi

jogegységi határozatot:
Az országos illetékességgel eljáró közigazgatási szerv közigazgatási tevékenységének felülvizsgálata során
a közigazgatási bíróság illetékességét (egyéb különös vagy kizárólagos illetékesség hiányában) a felperes lakóhelye,
tartózkodási helye, székhelye alapítja meg.

Indokolás
I.
A Kúria Közigazgatási Kollégiumának kollégiumvezetője 2020. június 20. napján a bíróságok szervezetéről
és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 32. § (1) bekezdés a) pontja és 33. §
(1) bekezdés a) pontja alapján jogegységi eljárás lefolytatását és jogegységi határozat meghozatalát indítványozta
a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 13. § (1) bekezdése szerinti,
2020. április 1. napjától hatályos illetékességi szabályok alkalmazásának értelmezésére, országos illetékességű
közigazgatási szerv eljárása esetén.
A jogegységi indítvány szerint a Kúria Kpkf.VI.39.105/2020/3., Kpkf.VI.39.148/2020/3., Kpkf.VI.39.167/2020/3.,
Kpkf.VI.39.168/2020/3., Kpkf.VI.39.169/2020/3. és Kpkf.VI.39.138/2020/2. számú végzéseiben kifejtett álláspontjai
nem egységesek a tekintetben, hogy a másodfokon eljáró, országos illetékességű közigazgatási szerv döntésének
felülvizsgálatakor a közigazgatási bíróság illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdés c) pontja alapján a felperes
lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye, avagy a Kp. 13. § (1) bekezdés e) pontja szerint az elsőfokú közigazgatási
cselekmény megvalósulásának helye alapozza-e meg. Kifejtette, hogy a végzések egységesek a körben, hogy
a Kp. 13. § (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékességi szabály a többfokú eljárásokban is alkalmazható, továbbá
hogy az illetékességet az alperes és nem az elsőfokú szerv vonatkozásában kell vizsgálni, mert a jogvita tárgya
a másodfokú szerv közigazgatási tevékenysége. Abban a kérdésben azonban, hogy amennyiben a másodfokon
eljáró közigazgatási szerv országos illetékességű, akkor az megfeleltethető-e a Kp. 13. § (1) bekezdés c) pontjában
meghatározott, több mint egy megyére kiterjedő illetékességgel eljáró közigazgatási szervnek, és ez alapján
a közigazgatási bíróság illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdés c) vagy e) pontjai alapján kell-e megállapítani,
a végzések ellentétes következtetésre jutottak. Kiemelte, hogy az eljárt fellebbezési tanácsok a meghozott
végzésekben többfokú közigazgatási eljárás esetén sem tartották a Kp. 13. § (1) bekezdés e) pontja szerinti
illetékességi okot kizárólagosnak, az eljárás többfokú jellege tehát önmagában nem zárja ki a Kp. 13. § (1) bekezdés
c) pontja szerinti illetékességi szabály alkalmazását. Az eljárt tanácsok abban a kérdésben foglaltak eltérően
állást, hogy az országos illetékességű közigazgatási szerv tevékenységének felülvizsgálata esetén alkalmazható-e
a Kp. 13. § (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékességi szabály. Az egyik álláspont szerint a másodfokon országos
illetékességgel eljáró közigazgatási szerv közigazgatási tevékenységének bírósági felülvizsgálatakor a bíróság
illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdés c) pontja alapozza meg, mert az országos illetékességű közigazgatási szerv
a több mint egy megyére kiterjedő illetékességű közigazgatási szervek közé sorolandó, mivel illetékessége több
megyére terjed ki, amelyre figyelemmel a bíróság illetékességét a felperes lakóhelye, tartózkodási helye, illetőleg
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székhelye alapozza meg. A másik álláspont szerint azonban a több mint egy megyére kiterjedő illetékességgel
eljáró közigazgatási szerv fogalmába az országos illetékességgel eljáró szerv nem értendő bele. E körben
a Kpkf.VI.39.138/2020/2. számú végzés utalt a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és
az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 1. § (2) bekezdésére, a kormányzati igazgatásról szóló
2018. évi CXXV. törvény IV. fejezetére, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi
és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló
2010. évi CXXVI. törvényre, és ennek alapján arra, hogy a központi igazgatás helyi-területi szerveiként a központi
közigazgatási szerveknek dekoncentrált szervei működnek, amelyek különös hatáskörrel, területi (vagy helyi)
szinten működnek. Ezen szervek lehetnek megyei szinten vagy regionális, illetve helyi szinten működő szervezetek
is. A dekoncentrált szervek illetékességi területe lehet egy megyére vagy több megyére kiterjedő is. Az illetékesség
kétféle: országos vagy területi illetékesség, az országos szinten megállapított illetékességet nem lehet megyére
vagy több megyére kiterjedő illetékességként értelmezni, a kétféle illetékesség két külön fogalom, kétféle
területi kiterjedésű illetékességet jelent. Az eljáró tanács álláspontja szerint a megyére, több megyére kiterjedő
illetékesség csak a dekoncentrált szervekre értelmezhető, így a több mint egy megyére kiterjedő illetékességgel
eljáró közigazgatási szerv alatt nem lehet az országos illetékességű szerveket érteni. A bíróság illetékességét ennek
megfelelően az országos illetékességű közigazgatási szerv esetében a Kp. 13. § (1) bekezdés e) pontja szerinti
általános illetékesség, vagyis a per tárgyává tett közigazgatási cselekmény, többfokú eljárásban megvalósított
cselekmény esetén az elsőfokú közigazgatási cselekmény megvalósulásának helye alapozza meg.

II.
A legfőbb ügyész a jogegységi indítványra tett nyilatkozatában utalt a Kp. 4. § (7) bekezdés 1. pontjára, amely
kizárólag a közigazgatási szerv fogalmát határozza meg, nem tartalmaz azonban arra vonatkozóan értelmező
rendelkezést, hogy mely közigazgatási szervek minősülnek a Kp. alkalmazásában több mint egy megyére kiterjedő
illetékességgel eljáró közigazgatási szervnek. Kifejtette, hogy az illetékesség alapvetően kétféle lehet: az ország
egész területére vagy annak csak meghatározott területi egységére kiterjedő. Idézte az Alaptörvény 28. cikkét
és a Kp. 13. §-ának 2020. április 1. napjától hatályos szövegéhez fűzött jogalkotói indokolást. Arra az álláspontra
helyezkedett, hogy a több mint egy megyére kiterjedő illetékességű közigazgatási szerv fogalma – ezzel
ellentétes, a fogalom tartalmát korlátozó kifejezett törvényi rendelkezés hiányában – magában foglalja az országos
illetékességgel eljáró közigazgatási szervet is, hiszen utóbbi illetékessége szükségszerűen egynél több megyére
terjed ki, a törvényi szabályozás pedig kizárólag ezt a feltételt szabja meg a szóban forgó fogalom hatálya alá
tartozás tekintetében. Ha tehát a jogalkotó az említett halmazt szűkíteni kívánta volna annak érdekében, hogy
eltérő szabályok érvényesüljenek az országos illetékességű közigazgatási szervekre, akkor ezeket a közigazgatási
szerveket kivette volna a Kp. 13. § (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékességi szabályok hatálya alól. Rámutatott arra,
hogy a nyelvtani értelmezés is ugyanerre az eredményre vezet, mert a normaszöveg megfogalmazása a több mint
egy megyére kiterjedő illetékességű közigazgatási szerv definícióját gyűjtőfogalomként használja, és ezen belül
nem nevesíti külön az országos illetékességgel eljáró közigazgatási szervet. Kiemelte, hogy e fogalommeghatározás
az országos illetékességű szervet éppen úgy felöleli, mint az egy megye határait meghaladó, de az ország teljes
területét nem lefedő (például regionális) illetékességű közigazgatási szervet. Érvelése szerint a jogi kategorizálás
szempontjából ugyan különbség tehető az országos és a területi illetékesség között, azonban a Kp. 13. §
(1) bekezdés c) pontja szerinti, a több mint egy megyére kiterjedő illetékességgel eljáró közigazgatási szerv
fogalmába az országos illetékességű közigazgatási szerv is beleértendő, ezért a másodfokon eljáró országos
illetékességű közigazgatási szerv döntésének bírósági felülvizsgálatakor – a Kp. 13. (1) bekezdés c) pontjára
figyelemmel – a felperes lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye alapozza meg a bíróság illetékességét. Emellett
akként foglalt állást, hogy a Kp. 13. § (1) bekezdés e) pontja szerinti illetékességi ok fennállása esetén mindig
az elsőfokú közigazgatási cselekmény megvalósulásának helye szerinti bíróság jár el a közigazgatási perben, akkor
is, ha a támadott közigazgatási döntés másodfokon vált véglegessé, és emiatt a másodfokon eljáró közigazgatási
szerv az alperes.
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III.
A Kp. illetékességi szabályait tartalmazó 13. §-ának rendelkezéseit a 2020. április 1. napjával hatályba lépett, az egyes
törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról szóló 2019. évi
CXXVII. törvény 206. §-a állapította meg. A módosítás indoka a szervezetrendszer megváltozása, a közigazgatási
eljárások egyfokúvá tétele volt. A módosító rendelkezéshez fűzött jogalkotói indokolás értelmében: „az illetékességi
okok rendszerében továbbra is az általános illetékességi ok a tevékenység megvalósulásának helye. […] Az általános
illetékességi okot megelőzi több különös illetékességi ok, hiszen szükséges bizonyos esetkörökre az egyenletes
ügyeloszlás érdekében eltérő szabályokat alkotni. Így, ha más bíróság kizárólagos illetékessége megállapítva nincs,
a perre az a bíróság illetékes, amelynek illetékességi területén ingatlanhoz kapcsolódó jog vagy kötelezettség,
illetve ingatlanra vonatkozó jogviszony esetében az ingatlan fekszik, tevékenység bejelentése vagy engedélyezése
esetében a tevékenység gyakorolásának helye, vagy tervezett helye található, az előbbi két esetkör kivételével
a több mint egy megyére kiterjedő illetékességgel eljáró közigazgatási szerv közigazgatási tevékenysége
esetében a felperes lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye található. Mulasztás esetén különös illetékességi ok
a mulasztó közigazgatási szerv székhelye. E különös illetékességi okok hiányában az illetékességet a per tárgyává
tett közigazgatási cselekmény – többfokú eljárásban megvalósított cselekmény esetén az elsőfokú közigazgatási
cselekmény – megvalósulásának a helye alapítja meg.”
A Kúria Kpkf.VI.39.105/2020/3., Kpkf.VI.39.148/2020/3., Kpkf.VI.39.167/2020/3., Kpkf.VI.39.168/2020/3.,
Kpkf.VI.39.169/2020/3., Kpkf.VI.39.138/2020/2. számú végzéseiben kifejtett álláspontjai egységesek a tekintetben,
hogy a Kp. 13. § (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékességi szabály a többfokú eljárásokra is alkalmazható,
ahogyan abban sem mutatkozik eltérés a végzések között, hogy az illetékességi okot az alperes és nem az elsőfokú
közigazgatási szerv vonatkozásában kell vizsgálni.
A jogegységi indítvány a körben látta szükségesnek az ítélkezési gyakorlat egységesítését, hogy a másodfokon
eljáró, országos illetékességű közigazgatási szerv döntésének felülvizsgálatakor a közigazgatási bíróság
illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdés c) pontja alapján a felperes lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye vagy
a Kp. 13. § (1) bekezdés e) pontja szerint az elsőfokú közigazgatási cselekmény megvalósulásának helye alapján
kell-e megállapítani. A jogegységi eljárás keretében eldöntendő kérdést tehát az képezte, hogy a másodfokon
eljáró, országos illetékességű közigazgatási szerv tevékenységének felülvizsgálatakor alkalmazható-e a Kp. 13. §
(1) bekezdés c) pontja szerinti különös illetékességi szabály, ezen belül hogy az országos illetékességű közigazgatási
szerv több mint egy megyére kiterjedő illetékességgel eljáró közigazgatási szervnek minősül-e a Kp. 13. §
(1) bekezdésének c) pontjában.
A Kp. illetékességi szabályairól rendelkező 13. § (1) bekezdése akként épül fel, hogy az e) pont határozza meg
az általános illetékességi okot, az ezen pont szerinti illetékességi ok alkalmazására csak a Kp. 13. § (1) bekezdés
a)–d) pontjai szerinti különös illetékességi okok hiányában kerül sor. A Kp. 13. § (1) bekezdés c) pontja szerinti
különös illetékességi ok az a) és a b) pontok hiányában alkalmazandó, és aszerint a perre az a bíróság illetékes,
amelynek illetékességi területén a több mint egy megyére kiterjedő illetékességgel eljáró közigazgatási szerv
közigazgatási tevékenysége esetében a felperes lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye található.
A Kp. 4. § (7) bekezdés 1. pontja határozza meg a közigazgatási szerv fogalmát, azonban sem ezen rendelkezés,
sem a Kp. egyéb rendelkezése nem határozza meg, hogy mit kell érteni a több mint egy megyére kiterjedő
illetékességgel eljáró közigazgatási szerv fogalmán, így, hogy abba az országos illetékességgel eljáró közigazgatási
szerv beleértendő-e.
Az Alaptörvény F) cikk (2) bekezdése szerint Magyarország területe fővárosra, megyékre, városokra és községekre
tagozódik. A fővárosban és a városokban kerületek alakíthatók.
A Kp. 13. § (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékességi oknál a jogalkotó a „több mint egy megyére kiterjedő”
kifejezést használja, amiből az következik, hogy a jogalkotó ezen illetékességi ok esetében az Alaptörvény F) cikk
(2) bekezdése szerinti területi egységekből (főváros, megyék, városok, községek, kerületek) a megyékhez igazította
az illetékességet. A Kp. 13. § (1) bekezdés c) pontja szerinti szövegezésből („több mint egy megyére kiterjedő”)
az a következtetés vonható le, hogy a jogalkotó illetékességi szempontból az egy megyére kiterjedő és a több
mint egy megyére kiterjedő illetékességgel eljáró közigazgatási szerveket különböztette meg. Egyéb, illetékesség
szempontjából figyelembe vehető és veendő területi egységet a Kp. 13. § (1) bekezdés c) pontja nem tartalmaz.
Az országos illetékességgel eljáró közigazgatási szerv illetékességi területe az összes megyére és a fővárosra terjed
ki, az országos illetékességű közigazgatási szerv illetékességi területe tehát több mint egy megyét foglal magában.
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A több mint egy megyére kiterjedő illetékességgel eljáró közigazgatási szerv mint nagyobb halmaz magában
foglalja az országos illetékességgel eljáró közigazgatási szervet is, figyelemmel arra is, hogy a Kp. ezzel ellentétes
rendelkezést nem tartalmaz. A Kp. nem tartalmaz ugyanis olyan rendelkezést, amely szerint a több mint egy
megyére kiterjedő illetékességgel eljáró közigazgatási szerv alatt az országos illetékességű közigazgatási szervet
nem kell érteni, erre figyelemmel az összes megyét (és a fővárost) felölelő illetékesség a több mint egy megye
illetékességi körébe esik. Erre tekintettel minden olyan közigazgatási tevékenység, amelyet olyan közigazgatási
szerv foganatosított, amelynek illetékességi területe nem egy, hanem több megyére terjed ki, beleértve az országos
illetékességgel eljáró közigazgatási szervet is, illetékesség szempontjából a Kp. 13. § (1) bekezdés c) pontja alá
tartozik. Így az országos illetékességű, másodfokon eljáró közigazgatási szerv közigazgatási tevékenységének
felülvizsgálata során az a bíróság rendelkezik illetékességgel (egyéb különös vagy kizárólagos illetékesség
hiányában), ahol a felperes lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye található.
A Kúria Kpkf.VI.39.138/2020/2. számú végzésében hivatkozott, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi
CXXV. törvény szintén nem használja a több mint egy megyére kiterjedő illetékességgel eljáró közigazgatási
szerv fogalmát. Ezen jogszabály központi és területi jelleg szerint különíti el a kormányzati igazgatási szerveket
(lásd 2. §), amely felosztás a kormányzati igazgatásban betöltött szerep, irányításfelügyelet, feladatellátás szerinti
tagozódást jelenti, nem pedig az a szerinti felosztást, hogy az ország mely területén látja el az adott közigazgatási
szerv a közigazgatási feladatait. Ugyanez a megállapítás tehető a központi államigazgatási szervekről, valamint
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvénnyel kapcsolatban. Megjegyzendő,
hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény sem használja a több mint egy megyére
kiterjedő illetékesség fogalmát, mindamellett, hogy illetékességi szabályai nagy fokú hasonlóságot mutatnak
a Kp. illetékességi szabályaival.
Sem jogszabályi rendelkezés, sem zárt logikai érvelés nem támasztja tehát alá, hogy a több mint egy megyére
kiterjedő illetékességgel rendelkező közigazgatási szervek fogalma esetén – a Kp. utaló rendelkezésének
hiányában – a központi és területi jelleghez igazodó, kormányzati igazgatási szabályozás legyen figyelembe
veendő, arra is figyelemmel, hogy az illetékességi szabályok meghatározásakor a jogalkotó akarata nem lehet
más, mint hogy egyszerűen és világosan értelmezhető szabályokat állapítson meg, elősegítve ezzel is az egységes
jogalkalmazást. Mindez pedig a nyelvtani értelmezés szerinti jogalkalmazást erősíti.
A Kp. 13. §-ában foglalt illetékességi szabályokat módosító, az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali
eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról szóló 2019. évi CXXVII. törvény 206. §-ához fűzött, fent
idézett jogalkotói indokolás a módosítás okaként az egyenletes ügyelosztásra is kitért, rámutatva, hogy „az általános
illetékességi okot megelőzi több különös illetékességi ok, hiszen szükséges bizonyos esetkörökre az egyenletes
ügyeloszlás érdekében eltérő szabályokat alkotni”. A több mint egy megyére kiterjedő és az országos illetékességgel
eljáró közigazgatási szerv fogalmának illetékességi szempontú vizsgálata során nem lehet különbséget tenni
az egyfokú és a többfokú közigazgatási eljárásokat követő esetleges közigazgatási perekben alkalmazandó
illetékességi szabályok között, a Kp. 13. §-ában található illetékességi szabályokat ugyanis egységesen kell
értelmezni. Amennyiben az egyfokú közigazgatási eljárásban országos illetékességgel eljáró közigazgatási
szervet úgy tekintjük, mint amelynek az illetékessége több mint egy megyére terjed ki, a közigazgatási bíróság
illetékességét (egyéb különös vagy kizárólagos illetékesség hiányában) a Kp. 13. § (1) bekezdés c) pontja fogja
megalapítani. Amennyiben azonban az egyfokú eljárásban országos illetékességgel eljáró közigazgatási szervet
nem tekintjük úgy, mint amelynek illetékessége több mint egy megyére terjed ki, a közigazgatási perben
az illetékességet (egyéb különös vagy kizárólagos illetékesség hiányában) a Kp. 13. § (1) bekezdés e) pontja fogja
megalapítani. Tekintettel arra, hogy az országos illetékességgel eljáró közigazgatási szervek döntő többségének
székhelye Budapesten található, mindez azt eredményezné, hogy a Kp. 13. § (3) és (4) bekezdése alapján
amúgy is több, kizárólagos illetékességgel rendelkező Fővárosi Törvényszék ügyterhe a többi közigazgatási
kollégiummal rendelkező törvényszék ügyterhéhez képest aránytalanul megnövekedne, ami egyértelműen
ellentétes az egyenletes ügyterhet megvalósítani kívánó jogalkotói céllal. Márpedig az Alaptörvény 28. cikkének
első fordulata értelmében a bíróságok a jogalkalmazás során a jogszabályok szövegét elsősorban azok céljával és
az Alaptörvénnyel összhangban értelmezik. A jogszabályok céljának megállapítása során elsősorban a jogszabály
preambulumát, illetve a jogszabály megalkotására vagy módosítására irányuló javaslat indokolását kell figyelembe
venni.
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IV.
A fentiekre figyelemmel a Kúria Jogegységi Tanácsa a jogegységi indítvány alapján eljárva a Bszi. 40. § (1) és
(2) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
A jogegységi tanács a határozatát a Bszi. 42. § (1) bekezdésére figyelemmel a Magyar Közlönyben, a központi
honlapon és a Kúria honlapján közzéteszi.
Budapest, 2020. szeptember 3.
Dr. Darák Péter s. k.,
a jogegységi tanács elnöke

Dr. Bögös Fruzsina s. k.,

Dr. Fekete Ildikó s. k.,

előadó bíró

bíró

Dr. Márton Gizella s. k.,

Dr. Mudráné dr. Láng Erzsébet s. k.,

bíró

bíró

Dr. Patyi András s. k.,

Dr. Sperka Kálmán s. k.,

bíró

bíró
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1601/2020. (IX. 28.) Korm. határozata
a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat 90/B. pont (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) A Stratégiai és Családügyi Kabinet elnöke a Miniszterelnökséget vezető miniszter, társelnöke a családokért
felelős tárca nélküli miniszter.”
2. A Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat 90/B. pont (5) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(5) A Stratégiai és Családügyi Kabinet ülésén állandó meghívottként részt vesz a Miniszterelnöki Kormányiroda
közigazgatási államtitkára.”
3. Ez a határozat 2020. október 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1602/2020. (IX. 28.) Korm. határozata
a 2020. évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források
átcsoportosításáról
A Kormány
1. egyetért a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. Egyéb költségvetési kiadások cím,
1. Vegyes kiadások alcím, 7. Védelmi felkészítés előirányzatai jogcímcsoport, 1. Honvédelmi- és gazdasági felkészülés
központi kiadásai jogcímen rendelkezésre álló 497 000 000 forint 1. melléklet szerinti felhasználásával;
2. egyetért a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. Egyéb költségvetési
kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím, 7. Védelmi felkészítés előirányzatai jogcímcsoport, 2. Honvédelmi Tanács és
a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása jogcímen rendelkezésre álló 1 200 000 000 forint 3. melléklet
szerinti felhasználásával;
3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről
szóló 2011. évi CXIII. törvény 21. § (1) bekezdés f ) és g) pontjában, 21. § (3) bekezdés b) pontjában, továbbá
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 41. §
(3) bekezdésében foglalt feladatainak végrehajtása érdekében
a)
elrendeli a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. Egyéb
költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím, 7. Védelmi felkészítés előirányzatai jogcímcsoport,
1. Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai jogcím terhére az ezen jogcímen rendelkezésre
álló 497 000 000 forintból a Kvtv. 1. melléklet
aa)
I. Országgyűlés fejezet, 11. Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása cím, 1. Közszolgálati
hozzájárulás alcím javára 15 000 000 forint,
ab)
VI. Bíróságok fejezet, 1. Bíróságok cím javára 3 000 000 forint,
ac)
XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség igazgatása cím javára 4 000 000 forint,
12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím javára 190 600 000 forint,
14. Nemzeti Közszolgálati Egyetem cím javára 1 000 000 forint,
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ad)

XII. Agrárminisztérium fejezet, 1. Agrárminisztérium igazgatása cím javára 3 500 000 forint,
2. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal cím javára 7 000 000 forint,
ae)
XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 1. Honvédelmi Minisztérium cím, 2. Egyéb HM szervezetek
alcím javára 13 800 000 forint, 2. Magyar Honvédség cím javára 54 100 000 forint,
af )
XIV. Belügyminisztérium fejezet, 1. Belügyminisztérium igazgatása cím javára 22 800 000 forint,
4. Terrorelhárítási Központ cím javára 10 000 000 forint, 5. Büntetés-végrehajtás cím javára
4 000 000 forint, 7. Rendőrség cím javára 20 000 000 forint, 8. Alkotmányvédelmi Hivatal cím javára
3 200 000 forint, 9. Nemzetbiztonsági Szakszolgálat cím javára 17 000 000 forint, 10. Terrorelhárítási
Információs és Bűnügyi Elemző Központ cím javára 2 000 000 forint, 12. BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság cím javára 43 000 000 forint, 13. Országos Idegenrendészeti
Főigazgatóság cím javára 9 000 000 forint,
ag)
XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 1. Pénzügyminisztérium igazgatása cím javára 7 000 000 forint,
ah)
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 1. Innovációs és Technológiai Minisztérium
igazgatása cím javára 8 500 000 forint, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 64. Belgazdasági
feladatok alcím, 2. Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján
jogcímcsoport javára 45 000 000 forint,
ai)
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása cím
javára 2 500 000 forint, 14. Országos Mentőszolgálat cím javára 5 000 000 forint,
aj)
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 1. Miniszterelnöki Kormányiroda cím javára
6 000 000 forint
egyszeri átcsoportosítását, a 2. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
valamennyi érintett miniszter
Határidő:
azonnal
b)
elrendeli a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. Egyéb
költségvetési kiadások cím, 1. Vegyes kiadások alcím, 7. Védelmi felkészítés előirányzatai jogcímcsoport,
2. Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása jogcím terhére az ezen
jogcímen rendelkezésre álló 1 200 000 000 forintból a Kvtv. 1. melléklet
ba)
XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 1. Honvédelmi Minisztérium cím, 2. Egyéb HM szervezetek
alcím javára 875 000 000 forint,
bb)
XIV. Belügyminisztérium fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. K-600 hírrendszer
működtetésére alcím javára 325 000 000 forint
egyszeri átcsoportosítását, a 3. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
honvédelmi miniszter
Határidő:
azonnal
4. egyetért azzal, hogy a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 1. Belügyminisztérium igazgatása cím,
K6. Beruházások kiemelt előirányzat terhén megvalósítandó feladatok tekintetében a Kormány irányítása alá tartozó
fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit
nem kell alkalmazni.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

6602

1. melléklet az 1602/2020. (IX. 28.) Korm. határozathoz
A honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásaira a 2020. évi költségvetési törvényben jóváhagyott előirányzatok felosztása
Felelős

Feladat

Részfeladat

Jóváhagyott előirányzat

Az MTVA védett stúdiói képességeinek fenntartása,
informatikai, technikai fejlesztésének támogatása

10 000 000 forint

A TV és rádió stúdiók működőképességének
szinten tartása, fejlesztése

5 000 000 forint

Honvédelmi feladatok
támogatása

Országos Bírósági Hivatal

Honvédelmi feladatok
támogatása

Válságkezelő szoba kialakítása

3 000 000 forint

Honvédelmi feladatok
támogatása

Honvédelmi igazgatási feladatot ellátó személyek
felkészítése Honvédelmi Intézkedési Tervében
megjelölt Munkacsoport elhelyezésére szolgáló
tárgyaló informatikai eszközökkel való ellátása

4 000 000 forint

Fővárosi, megyei, helyi
védelmi bizottságok normatív
működési támogatása

A 19 megyei és a fővárosi védelmi bizottság
2020. évre elfogadott pénzügyi felhasználási
terve alapján (pl. gyakorlatok, felkészítések és
továbbképzések, valamint védelmi bizottsági
ülések szervezése)

120 000 000 forint

Fővárosi, megyei, helyi
védelmi bizottságok
lakosságarányos támogatása

Lakosság honvédelmi felkészítése, a honvédelem
eszméjének erősítése (tájékoztatók,
kiadványok, honvédelmi vetélkedők, kiállítások,
hagyományápolás)

30 000 000 forint

Fővárosi, megyei, helyi
védelmi bizottságok cél
támogatása

A fővárosi, megyei, helyi védelmi bizottságok
és munkacsoportjaik működési feltételeinek
javítása, honvédelmi rendezvényeinek, szakirányú
képzéseinek és gyakorlatainak támogatása

40 600 000 forint

Nemzeti Közszolgálati
Egyetem honvédelmi
igazgatási tanfolyamai
támogatása

Honvédelmi igazgatási tanfolyamok, szakirányú
képzések és gyakorlatok támogatása

1 000 000 forint

Miniszterelnökség

I. Országgyűlés
összesen: 15 000 000 forint

VI. Bíróságok
összesen: 3 000 000 forint

XI. Miniszterelnökség
összesen: 195 600 000 forint
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Médiaszolgáltatás-támogató
és Vagyonkezelő Alap

Költségvetési fejezet összesen

Feladat

Részfeladat

Jóváhagyott előirányzat

Költségvetési fejezet összesen

Miniszterelnöki
Kormányiroda

Honvédelmi feladatok
támogatása

A békeidőszaki honvédelmi feladatellátásban
érintett vezetői/szakértői állomány felkészítése

6 000 000 forint

XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
összesen: 6 000 000 forint

Honvédelmi igazgatási feladatok, konferenciák
támogatása, védelmi gyakorlatok szervezése

2 000 000 forint

Műveleti központ fejlesztése, honvédelmi
feladathoz elengedhetetlen eszközök, felszerelések
beszerzése

5 000 000 forint

Állami Céltartalékban lévő készletek fenntartási
(tárolási) költségei támogatása

3 500 000 forint

Felületi szennyezettség mérők beszerzése

7 000 000 forint

Honvédelmi Igazgatási Koordinációs Tárcaközi
Munkacsoport támogatása

1 000 000 forint

Honvédelmi igazgatási, válságreagálási
gyakorlatok, konferenciák támogatása, szakmai
kiadványok, tanulmányok megjelentetése

8 100 000 forint

A komplex válságkezelés, a befogadó nemzeti
támogatás, a honvédelmi érdekből létfontosságú
infrastruktúravédelem, a hibrid hadviselés,
valamint a polgári felkészültség feladataiban
érintett szakértők külföldi tanfolyamokon,
konferenciákon és munkaértekezleteken való
részvétele

4 800 000 forint

A kormányzati védett vezetési rendszer
Szakirattárának dokumentumnyilvántartási és
archiválási képességeinek fejlesztése

28 000 000 forint

A kormányzati védett vezetési rendszer logisztikai,
ellátási feltételeinek bővítése

9 000 000 forint

A honvédelmi igazgatási és válságkezelési,
vezetési képességek kialakításának, fejlesztésének
támogatása, a megyei védelmi bizottságokkal
történő együttműködési képesség fejlesztése
(kijelölt katonai alakulat)

17 000 000 forint

Pénzügyminisztérium

Agrárminisztérium

Honvédelmi Minisztérium

Honvédelmi feladatok
támogatása

Honvédelmi feladatok
támogatása

Honvédelmi igazgatási
feladatok támogatása

XV. Pénzügyminisztérium
összesen: 7 000 000 forint

XII. Agrárminisztérium
összesen: 10 500 000 forint
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Felelős

XIII. Honvédelmi Minisztérium
összesen: 67 900 000 forint

6603

Belügyminisztérium

Feladat

Honvédelmi feladatok
támogatása

Jóváhagyott előirányzat

A Belügyminisztérium részére a Nemzeti
Helyzetértékelő Központ informatikai fejlesztésére

17 800 000 forint

A Belügyminisztérium részére a BM Állami
Céltartalék fenntartására

5 000 000 forint

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv
részére a köteles és az önkéntes polgári
védelmi szervezetek, valamint a hivatásos
katasztrófavédelmi szervek honvédelmi
felkészítésére, gyakoroltatására, felszerelésére

40 000 000 forint

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv részére
védelmi igazgatási, katasztrófavédelmi
következménykezelési-együttműködési
gyakorlatra

1 000 000 forint

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv részére
kiberbiztonsági, honvédelmi szakmai nap
szervezésére

2 000 000 forint

A terrorizmust elhárító szervnek a BM Ügyelet
és a kormányügyeleti rendszer védelmi
igazgatási szempontú felkészítése érdekében
kommunikációs, informatikai és a feladatellátást
biztosító technikai eszközök beszerzésére, szakmai
képzésekre

5 000 000 forint

A terrorizmust elhárító szervnek a védett
személyek CBRN mentesítésének elősegítésére

5 000 000 forint

A büntetés-végrehajtás személyi állománya bőr- és
légzésvédelmi eszközeinek bevizsgálása, illetve
cseréjére, amortizálódott és elavult védőkészletek,
gázálarcok, vegyvédelmi ruhák részbeni cseréjére

4 000 000 forint

A Rendőrség honvédelmi igazgatási feladatainak,
válságreagálási gyakorlatainak, konferenciáinak
támogatására

4 000 000 forint

Költségvetési fejezet összesen

XIV. Belügyminisztérium
összesen: 131 000 000 forint
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Részfeladat

6604

Felelős

Feladat

Részfeladat

Jóváhagyott előirányzat

A Rendőrség különleges jogrendi vezetési pontja
és a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális
működési feltételeinek folyamatos biztosításában
részt vevő személyi állomány infokommunikációs
eszközrendszerének modernizálására

8 000 000 forint

A NATO „Stabilizáció és Újjáépítés (S&R)”
képességcélhoz kapcsolódó rendőri feladatok
infokommunikációs támogatására, a felajánlott
rendőri képességek alkalmazásra történő
felkészítésére

8 000 000 forint

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat részére
regionális szintű információbiztonsági tudatosító
kampány megrendezése a felhasználók
információbiztonsági érzékenységének növelése
érdekében a védelmi igazgatás, valamint a megyei
és helyi közigazgatás szereplői részére

2 000 000 forint

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat részére
CyberSec nemzeti kiberbiztonsági konferencia
megszervezésére az Európai Kibervédelmi Hónap
keretében

9 000 000 forint

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat részére
kiberbiztonsági tudatosító anyagok és interaktív
tudásfejlesztő programok megvalósítására,
tudatosító eszközpark bővítésére

6 000 000 forint

Az Alkotmányvédelmi Hivatal tartalék vezetési
pontja kialakítását támogató informatikai
beszerzés és a műszaki fejlesztés előkészítésére

3 200 000 forint

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság
részére védelmi igazgatási feladatok ellátására
kijelölt személyek felkészítésére, válságkezelési
gyakorlatokon való részvételre, azzal összefüggő
felkészítési feladatainak, válságreagálási
gyakorlatainak támogatására

1 000 000 forint

Költségvetési fejezet összesen
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Felelős

6605

Innovációs és Technológiai
Minisztérium

Feladat

Gazdaságfelkészítés
feladatainak támogatása

Részfeladat

Jóváhagyott előirányzat

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság
védett vezetési pontja működési feltételeinek
kialakítására

5 000 000 forint

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság
Központi Ügyelet elektronikus értesítési
rendszerének kialakítására, fejlesztésére

3 000 000 forint

A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző
Központ ügyeleti rendszerének védelmi igazgatási
felkészítésére, értesítési rendszerének fejlesztésére

1 000 000 forint

A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi
Elemző Központ részére a különleges jogrend
időszakában, a polgári légiközlekedés zavartalan
és biztonságos lebonyolítását elősegítő Utasadatinformációs rendszer védelmi igazgatási
szempontú felkészítésére, a kommunikációt és
az alapfeladatok ellátását biztosító informatikai,
technikai eszközök beszerzésére, szakmai
továbbképzésekre

1 000 000 forint

Gazdaságfelkészítés, védelmi célú tartalékok,
stratégiai érdekű kapacitások és rögzített hadiipari
kapacitások fenntartása

45 000 000 forint

Honvédelmi célú gyakorlatok, honvédelmi
igazgatási feladatrendszer támogatása
(kommunikációs és informatikai képesség
fejlesztése)

8 500 000 forint

Költségvetési fejezet összesen

6606

Felelős

XVII. Innovációs és Technológiai
Minisztérium
összesen: 53 500 000 forint
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Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Összesen:

Feladat

Honvédelmi feladatok
támogatása

Részfeladat

Jóváhagyott előirányzat

Komplex civil-katonai egészségügyi gyakorlathoz
kapcsolódó védelmi felkészítés támogatása

2 500 000 forint

Az Országos Mentőszolgálat védelmi
felkészítésének támogatása

Költségvetési fejezet összesen

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
összesen: 7 500 000 forint
5 000 000 forint

497 000 000 forint

497 000 000 forint
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Felelős

6607

6608

2. melléklet az 1602/2020. (IX. 28.) Korm. határozathoz
I. Országgyűlés
VI. Bíróságok
XI. Miniszterelnökség
XII. Agrárminisztérium
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2020.

forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezetszám

I.

303580

209126

294502

VI.

XI.

Címszám

11

304191

14

198279

198291

003704

K1
K2
K3
K6
K3
K6

1

1

2

XIV.

1

K5

K1
K2
K3

K3

2
XIII.

Kiem.
előir.
szám

K6

2

K3
K6
K3
K6
K3
K6

Fejezetnév

Címnév

Alcímnév

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat neve

Országgyűlés
Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása
Közszolgálati hozzájárulás
Egyéb működési célú kiadások
Bíróságok
Bíróságok
Dologi kiadások
Miniszterelnökség
Miniszterelnökség igazgatása
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Dologi kiadások
Beruházás
Agrárminisztérium
Agrárminisztérium igazgatása
Dologi kiadások
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Beruházás
Honvédelmi Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium
Egyéb HM szervezetek
Dologi kiadások
Beruházások
Magyar Honvédség
Dologi kiadások
Beruházások
Belügyminisztérium
Belügyminisztérium igazgatása
Dologi kiadások
Beruházások

A módosítás
jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő évre
áthúzodó hatása

A módosítást
elrendelő jogszabály/
határozat száma

15 000 000

3 000 000

2 316 057
1 058 607
625 336
5 309 255
1 790 745
97 700 000
85 800 000
200 000
800 000

3 500 000
7 000 000

4 800 000
9 000 000
37 100 000
17 000 000

5 000 000
17 800 000
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004273

Jogcím
Jogcím
csop.
szám
szám

K3

1

12

XII.

1

1

015558

004240

Alcímszám

4

003737

5

001580

7

000648

8

019370

9

235006

10

001711

12

001755

13

006343

280645

XV.

XVII.

005214

XX.

002994

375506

XLII.

K3
K3
K3
K3
K6
K3
K6

64

K3
K3

1

K3

1

7

1

K5

Dologi kiadások
Beruházások

5 000 000
5 000 000

Dologi kiadások

4 000 000

Dologi kiadások

20 000 000

Beruházások

3 200 000

Dologi kiadások
Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ
Dologi kiadások
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Dologi kiadások
Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság
Dologi kiadások
Beruházások
Pénzügyminisztérium
Pénzügyminisztérium igazgatása
Dologi kiadások
Beruházások
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása

17 000 000
2 000 000
43 000 000
1 000 000
8 000 000

2 000 000
5 000 000

8 500 000

Dologi kiadások

Fejezeti kezelésű előirányzatok
Belgazdasági feladatok
Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján

2

1

265767

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

K3

K5

32

Alkotmányvédelmi Hivatal

K6

14
XXII.

Rendőrség

K3

1

257256

Büntetés-végrehajtás

K3

1

20

Terrorelhárítási Központ

K3
K6
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294479

45 000 000

Egyéb működési célú kiadások

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása
Dologi kiadások
Országos Mentőszolgálat
Dologi kiadások
Miniszterelnöki Kormányiroda
Miniszterelnöki Kormányiroda
Dologi kiadások
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Egyéb költségvetési kiadások
Vegyes kiadások
Védelmi felkészítés előirányzatai
Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai
Egyéb működési célú kiadások

2 500 000
5 000 000

6 000 000

-497 000 000

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

forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezetszám

Címszám

Alcím- Jogcím Jogcím
csop.
szám
szám
szám

Kiem.
előir.
szám

Fejezetnév

Címnév

Alcím- Jogcím
csop.
név
név

Jogcím
név

BEVÉTELEK
Kiemelt előirányzat neve

A módosítás
jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás

A módosítást

következő évre
áthúzodó hatása

elrendelő jogszabály/
határozat száma

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

6609

Fejezetszám

VI.

209126

XI.

294502
015558
304191
004240
004273

198279
198291
003704
294479
003737
001580
000648
019370
235006
001711
001755
006343
280645

XII.
XIII.

XIV.

XV.
XVII.

257256
005214
002994
375506

XX.

XXII.

Címszám

Alcímszám

Jogcím
Jogcím
csop.
szám
szám

1
1
12
14
1
2
1
2

2

1
4
5
7
8
9
10
12
13
1

1
20

64

2

1
14

Kiem.
előir.
szám

Fejezetnév

Címnév

Alcímnév

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat neve

A módosítás
jogcíme

Bíróságok
Bíróságok
Miniszterelnökség
Miniszterelnökség igazgatása
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Agrárminisztérium
Agrárminisztérium igazgatása
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Honvédelmi Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium
Egyéb HM szervezetek
Magyar Honvédség
Belügyminisztérium
Belügyminisztérium igazgatása
Terrorelhárítási Központ
Büntetés-végrehajtás
Rendőrség
Alkotmányvédelmi Hivatal
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság
Pénzügyminisztérium
Pénzügyminisztérium igazgatása
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Belgazdasági feladatok
Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása
Országos Mentőszolgálat
Miniszterelnöki Kormányiroda
Miniszterelnöki Kormányiroda

1 példány

időarányos
teljesítésarányos
egyéb: azonnal

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

Összesen:

497 000 000

III. negyedév

IV. negyedév

3 000 000

3 500 000
7 000 000

13 800 000
54 100 000
22 800 000
10 000 000
4 000 000
20 000 000
3 200 000
17 000 000
2 000 000
43 000 000
9 000 000
7 000 000
8 500 000

45 000 000
2 500 000
5 000 000
6 000 000
I. negyedév

II. negyedév

497 000 000
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Magyar Államkincstár

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

A módosítást
elrendelő jogszabály/
határozat száma

4 000 000
190 600 000
1 000 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő évre
áthúzodó hatása

6610

forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

3. melléklet a

XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

/2020. (….) Korm. határozathoz

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2020.

forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezetszám

XIII.

198279
XIV.
031194

XLII.

Címszám

1

21

32

Alcímszám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

2

1

előir.
szám

K3

1

265778

Kiem.

K3

7

2

K5

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

Fejezetszám

Címszám

Alcímszám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Fejezetnév

Címnév

Alcímnév

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat neve

A módosítás
jogcíme

Honvédelmi Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium
Egyéb HM szervezetek

Dologi kiadások
Belügyminisztérium
Központi kezelésű előirányzatok
K-600 hírrendszer működtetésére
Dologi kiadások
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Egyéb költségvetési kiadások
Vegyes kiadások
Védelmi felkészítés előirányzatai
Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosítása
Egyéb működési célú kiadások

Kiem.
előir.
szám

Fejezetnév

Címnév

Alcímnév

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTELEK
Kiemelt előirányzat neve

A módosítás
jogcíme

Fejezetnév

Címnév

Alcímnév

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat neve

A módosítás
jogcíme

A módosítás

A módosítást

következő évre
áthúzodó hatása

elrendelő jogszabály/
határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő évre
áthúzodó hatása

forintban
A módosítást
elrendelő jogszabály/
határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő évre
áthúzodó hatása

forintban
A módosítást
elrendelő jogszabály/
határozat száma

Módosítás
(+/-)

875 000 000
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3. melléklet az 1602/2020. (IX. 28.) Korm. határozathoz

325 000 000

-1 200 000 000

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

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezetszám

XIII.

198279

Címszám

1

Alcímszám

Jogcím
csop.
szám

2

Jogcím
szám

Kiem.
előir.
szám

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár

Honvédelmi Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium
Egyéb HM szervezetek

875 000 000

Összesen:

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

1 200 000 000

I. negyedév

II. negyedév

III. negyedév

IV. negyedév

1 200 000 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1603/2020. (IX. 28.) Korm. határozata
a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara számára az államtól átvett közfeladatok
ellátásához szükséges kiegészítő forrás biztosításáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara számára az általa ellátott
közfeladatok tárgyévi ellátásához – a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló
2012. évi CXXVI. törvény 12. § (2) bekezdésére figyelemmel – kiegészítő forrás biztosítása szükséges;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az agrárminiszter bevonásával – gondoskodjon az 1. pont szerinti feladatok
ellátásához 800 000 000 forint többletforrás biztosításáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
3. Agrár célelőirányzatok alcím, 31. Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak
támogatása jogcímcsoport javára.
Felelős:
pénzügyminiszter
agrárminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1604/2020. (IX. 28.) Korm. határozata
a Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj 2021−2024. években történő megrendezéséhez
szükséges kormányzati intézkedésekről
A Kormány
1. támogatja, hogy a Magyar Atlétikai Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a 2021–2024. években megrendezze
a Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíjat (a továbbiakban: Nagydíj), ezért a 3. pontban meghatározott
összegben az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-ában
meghatározott támogatás nyújtásáról dönt a Szövetség részére;
2. garanciát vállal a sportról szóló 2004. évi I. törvény 50. § (3) bekezdés d) pontja alapján a Nagydíj megrendezésére;
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon a Nagydíj
megrendezéséhez
a)
a 2021. évben szükséges legfeljebb 800 076 750 forint biztosításáról a Magyarország 2021. évi központi
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet,
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 4. Versenysport és szakmai
feladatok támogatása jogcímcsoport javára,
b)
a 2022. évben szükséges legfeljebb 801 276 750 forint rendelkezésre állásáról a 2022. évi központi
költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében,
c)
a 2023. évben szükséges legfeljebb 835 650 000 forint rendelkezésre állásáról a 2023. évi központi
költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében,
d)
a 2024. évben szükséges legfeljebb 823 475 000 forint rendelkezésre állásáról a 2024. évi központi
költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az a) alpont tekintetében a felmerülés ütemében
a b)–d) alpont tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során
4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az 1. pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében,
a 3. pont szerinti forrás terhére adjon ki egyszerűsített támogatói okiratot a Szövetség részére elszámolási, a fel nem
használt támogatás tekintetében visszatérítési kötelezettséggel;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 3. pontban meghatározott forrás rendelkezésre állását követő 30 napon belül
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5. felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy gondoskodjon a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő
Részvénytársaság útján a Nagydíj lebonyolításához kapcsolódó turisztikai szempontok érvényesítéséről.
Felelős:
a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő:
a Nagydíj szervezésével és lebonyolításával egyidejűleg, folyamatosan
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1605/2020. (IX. 28.) Korm. határozata
Kocsis Zoltán emlékének megőrzéséhez kapcsolódó intézkedésekről
A Kormány elismeri Kocsis Zoltán zenei munkásságát, elkötelezett emlékének ápolása, szellemi hagyatékának megőrzése mellett,
és támogatja a Kocsis Zoltán Emlékház létrehozását, működtetését. Ennek érdekében
1. egyetért a Kocsis Zoltán Emlékház létrehozásához szükséges, Budapest XXII. kerület, belterület 220362/1 helyrajzi
számú, természetben a Budapest XXII. kerület, Ringló út 75. szám alatti ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan)
független ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott forgalmi értéken a Magyar Nemzeti Filharmonikus
Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft. [1095 Budapest, Komor Marcell u. 1., cégjegyzékszám: 01-09-921743
(a továbbiakban: Társaság)] javára történő megvásárlásával;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterének bevonásával gondoskodjon
a)
az Ingatlan megvásárlásához a 2020. évben szükséges 358 300 000 forint biztosításáról a Magyarország
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 28. Gazdasági társaságok
által ellátott feladatok támogatása alcím javára,
b)
a kincstári díj fedezeteként 179 150 forint biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 48. Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték
alcím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2020. szeptember 30.
3. felhívja a pénzügyminisztert – a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, valamint az emberi erőforrások miniszterével
együttműködésben –, hogy gondoskodjon az egész alakos bronzszobor elkészítéséhez 25 000 000 forint biztosításáról
a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 7. Nemzeti Örökség Intézete cím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a felmerülés ütemében
4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a Társaság bevonásával – készítsen előterjesztést a Kormány
részére a Kocsis Zoltán Emlékház szakmai programjáról, annak működtetéséhez, valamint az Ingatlan felújításához
kapcsolódó feladatokról a szükséges forrásigény bemutatásával.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2021. június 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

6614

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 213. szám

A Kormány 1606/2020. (IX. 28.) Korm. határozata
az EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosító számú („Gyermek és ifjúságpszichiátriai, addiktológiai és
mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése” című) projekt támogatásának
növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének
megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében
eljárva
a)
egyetért az EFOP-2.2.0-16-2016-00002 azonosító számú, „Gyermek és ifjúságpszichiátriai, addiktológiai
és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális feltételeinek fejlesztése” című projekt (a továbbiakban:
projekt) támogatásának az 1. melléklet szerinti növelésével,
b)
az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló
17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6/A. §-a alapján úgy határoz, hogy a projekt
építési tevékenységéhez kapcsolódó keretemelése és annak végrehajtása során a Korm. rendelet 5. §-ában
foglalt eljárási szabályokat nem kell alkalmazni,
c)
egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2021. március 31.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.)
Korm. határozat
a)
1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat C:8 mezőjében a „63,24” szövegrész helyébe a „64,94” szöveg,
b)
2. mellékletében foglalt táblázat D:38 mezőjében a „6,00” szövegrész helyébe a „8,72” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A
1.

2.

Projekt azonosító száma

EFOP-2.2.0-16-2016-00002

B
Projekt megnevezése

Gyermek és
ifjúságpszichiátriai,
addiktológiai és
mentálhigiénés
ellátórendszer
infrastrukturális
feltételeinek
fejlesztése

C
Kedvezményezett neve

Állami Egészségügyi
Ellátó Központ
(konzorciumvezető)
Debreceni Egyetem,
Pécsi
Tudományegyetem,
Szegedi
Tudományegyetem

D
Eredeti támogatás
(bruttó, forint)

6 000 000 000

E

F

Többlettámogatás

Megnövelt támogatás

legfeljebb

legfeljebb

(bruttó, forint)

(bruttó, forint)

2 716 162 062

8 716 162 062

G
Projekt rövid bemutatása

A projekt célja a működéshez
szükséges struktúra és
minimumfeltételek megteremtése
mellett olyan regionális koordinációs
központok kialakítása, amelyek
hatékony kommunikációt
biztosítanak a multiszektoriális
ellátás színterei (elsődleges,
másodlagos és harmadlagos
prevenció) között. A koordinációs
központokkal lehetővé válik az
átlátható betegbeutalási rend,
a betegutak, valamint a progresszív
ellátás elvének gyakorlati
végrehajtása.
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1. melléklet az 1606/2020. (IX. 28.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1607/2020. (IX. 28.) Korm. határozata
a KEHOP-5.2.2. azonosító jelű („Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” című) felhívás keretében
megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat
módosításáról
1. A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva
1.1. egyetért
a)
a KEHOP-5.2.2-16-2016-00037 azonosító számú, „Győr-Moson-Sopron megyei oktatási intézmények
épületenergetikai fejlesztése” című,
b)
a KEHOP-5.2.2-16-2016-00095 azonosító számú, „Semmelweis Egyetem Pető András Karának
energiahatékonysági fejlesztése” című, valamint
c)
a KEHOP-5.2.2-16-2016-00107 azonosító számú, „Budapesti egészségügyi intézmények energetikai
korszerűsítése” című
projekt (a továbbiakban együtt: projektek) összköltségének növelésével és forrásszerkezetének
módosításával, az 1. melléklet szerint;
1.2. az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló
17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy az 1.1. pont
b) alpontja szerinti projekt keretemelése és annak végrehajtása során a Korm. rendelet 5. §-a ne kerüljön
alkalmazásra;
1.3. egyetért az 1.1. pont b) alpontja szerinti projekt 1. mellékletben foglalt táblázat G:4 mezője szerinti
többlettámogatásának a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP)
5. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával;
1.4. egyetért azzal, hogy a projekteknek az 1. mellékletben foglalt táblázat H:3–H:5 mezőjében meghatározott,
az európai uniós forrás terhére el nem elszámolható költségei – az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó
fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. §
(1) bekezdés b) pontja alapján – kerüljenek finanszírozásra a KEHOP hazai társfinanszírozáson felüli
felhasználásával;
1.5. egyetért a projektek támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat D:494 mezőjében a „0,70” szövegrész helyébe
a „0,77” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

C

1.

2.

D

E

F

G

Módosítás előtti forrásszerkezet

Projekt
azonosító
száma

Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve

KEHOP
(bruttó, forint)

Az Európai Unió
(a továbbiakban:
EU) felé nem
elszámolható
költség
(XIX. Uniós
fejlesztések
fejezet
KEHOP hazai
társfinanszírozás
terhére)
(bruttó forint)

H

I

Változás

Projekt
módosítás előtti
összköltsége
összesen
(bruttó, forint)

KEHOP
(bruttó,
forint)

Az EU felé nem
elszámolható
egyéb költségek
(XIX. Uniós
fejlesztések
fejezet
KEHOP hazai
társfinanszírozás
terhére)
(bruttó, forint)

J

K

L

M

Projekt
módosítást
követő
összköltsége
(bruttó, forint)

Projekt rövid bemutatása

Módosítást követő forrásszerkezet

Projekt
összköltsége
(bruttó, forint)

KEHOP
(bruttó, forint)

Az EU felé nem
elszámolható
egyéb költségek
(XIX. Uniós
fejlesztések
fejezet
KEHOP hazai
társfinanszírozás
terhére)
(bruttó, forint)

A projekt a Klebelsberg Központ Győr-Moson-Sopron Megye
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1. melléklet az 1607/2020. (IX. 28.) Korm. határozathoz

4778/46 hrsz.; 9023 Győr, Kodály Zoltán utca 31. címen
található Győri Fekete István Általános Iskola Főépületét
(A-B-C-D épületek) és E épületét érinti. Ezen épületek
az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épültek,
de a határolószerkezetek és az elavult, helyenként rosszul
záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai
és épületszerkezettani követelményeinek, így az épületek
jelentős hőveszteséggel működnek. Az épületenergetikai
beruházás a külső határoló fal- és födémszerkezetek utólagos
hőszigetelését, fűtési és szellőzőrendszerek korszerűsítését,
valamint egy napenergiát hasznosító villamos energiát
termelő napelem rendszer telepítését tartalmazza
az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló

Győr-Moson-Sopron
3.

KEHOP-5.2.216-2016-00037

megyei oktatási
intézmények
épületenergetikai
fejlesztése

NFSI Nemzeti

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet [a továbbiakban: 7/2006. (V. 24.)

Fejlesztési és

TNM rendelet] követelményszintjének való megfeleléssel,
törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél

Stratégiai Intézet
Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság
(konzorciumvezető)

2 980 000 000

–

2 980 000 000

–

+206 408 793

+206 408 793

2 980 000 000

206 408 793

3 186 408 793

magasabb megtakarítására.
Az épületek energetikai korszerűsítését célzó építészeti
felújítási munkáknak az épületek külső határolószerkezeteit
kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülniük az épületek

Klebelsberg Központ

homlokzati falainak, a lábazatoknak és a lapostetőknek,
terasztetőknek. A lapostetők, terasztetők hőszigetelése
kapcsán mindenütt szükséges felújítani a tetőkön található
csapadékvíz elleni szigetelést. Cserélni szükséges a mai
energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati
nyílászárókat.
Szükséges kialakítani az épületek esetében a fűtési hálózat
korszerűsítését, a fűtési rendszer szabályozását, a szellőzőlégkezelő rendszer korszerűsítését is. Beépítésre kell kerülniük
hőcserélőknek és korszerű lapradiátoroknak is. Némely épület
esetében kialakítandó hővisszanyerős szellőzőrendszer,
illetve hőcserélővel kell szétválasztani a távhővezeték és
az épület hőleadó rendszerét. Továbbá a világítási rendszer
korszerűsítése és épületfelügyeleti rendszer kialakítása is
szükséges.
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10171/5 hrsz.; 1125 Budapest, Kútvölgyi út 6. sz.
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A projekt a Semmelweis Egyetem Pető András Kar épületének
A és B épületeit érinti. Ezen épületek az építési kornak
megfelelő technológiai színvonalon épültek, de
a határolószerkezetek és az elavult, helyenként rosszul
záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai

NFSI Nemzeti

és épületszerkezettani követelményeinek, így az épületek

Fejlesztési és
Semmelweis Egyetem
4.

jelentős hőveszteséggel működnek. Az épületenergetikai

Stratégiai Intézet

KEHOP-5.2.2-

Pető András Karának

Nonprofit Korlátolt

16-2016-00095

energiahatékonysági

Felelősségű Társaság

fejlesztése

(konzorciumvezető)

beruházás a fűtési rendszerek korszerűsítését tartalmazza,
700 000 000

–

700 000 000

+61 973 800

+240 621 435

+302 595 235

761 973 800

240 621 435

1 002 595 235

a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet követelményszintjének való
megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek
minél magasabb megtakarítására.
Az épületek energetikai korszerűsítését célzó építészeti

Semmelweis Egyetem

felújítási munkáknak az épületek külső határolószerkezeteit
kell érinteniük. Cserélni szükséges a mai energetikai
követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat.
Szükséges kialakítani az épületek esetében a fűtési hálózat
korszerűsítését, a fűtési rendszer szabályozását. Beépítésre kell
kerülniük hőcserélőknek és korszerű lapradiátoroknak is.
A projekt az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet
1145 Budapest, Amerikai út 57., hrsz. 31571/2 épületeit érinti.
Ezen épületek az építési kornak megfelelő technológiai
színvonalon épültek, de a határolószerkezetek és az elavult,
helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai
kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így
az épületek jelentős hőveszteséggel működnek.
Az épületenergetikai beruházás a külső határoló fal- és

5.

KEHOP-5.2.216-2016-00107

NFSI Nemzeti

födémszerkezetek utólagos hőszigetelését, fűtési rendszerek

Fejlesztési és

korszerűsítését, kiépítését tartalmazza, a 7/2006. (V. 24.)

Stratégiai Intézet

TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel,

Budapesti egészségügyi

Nonprofit Korlátolt

intézmények energetikai

Felelősségű Társaság

korszerűsítése

(konzorciumvezető)

törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél
10 490 000 000

–

10 490 000 000

–

+349 747 298

+349 747 298

10 490 000 000

349 747 298

10 839 747 298

magasabb megtakarítására.
Az épületek energetikai korszerűsítését célzó építészeti
felújítási munkáknak az épületek külső határolószerkezeteit

Állami Egészségügyi

kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülniük az épületek

Ellátó Központ

homlokzati falainak, a lábazatoknak és a lapostetőknek.
A lapostetők hőszigetelése kapcsán mindenütt szükséges
szigetelést. Cserélni szükséges a mai energetikai
követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat.
Szükséges korszerűsíteni egyes épületek esetében a fűtési,
komfort légtechnikai és hűtési rendszert,
valamint a hő- és füstelvezető (RWA) rendszer kialakítása is
szükséges. Beépítésre kell kerülniük korszerű hőcserélőknek is.
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felújítani a lapostetőkön található csapadékvíz elleni
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A Kormány 1608/2020. (IX. 28.) Korm. határozata
a KEHOP-5.2.2-16-2016-00040 azonosító számú („Pest megyei oktatási intézmények épületenergetikai
fejlesztése” című) projekt megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról
A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
1. egyetért a KEHOP-5.2.2-16-2016-00040 azonosító számú, „Pest megyei oktatási intézmények épületenergetikai
fejlesztése” című projekt (a továbbiakban: projekt) összköltségének növelésével és forrásszerkezetének
módosításával, az 1. melléklet szerint;
2. egyetért azzal, hogy a projektnek az 1. mellékletben foglalt táblázat H:3 mezőjében meghatározott, az európai uniós
forrás terhére el nem elszámolható költsége – az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok
felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján – a Környezeti
és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) előirányzat hazai társfinanszírozáson felüli
felhasználásával kerüljön finanszírozásra;
3. egyetért a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

C

1.

D
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1. melléklet az 1608/2020. (IX. 28.) Korm. határozathoz
E

F

G

Módosítás előtti forrásszerkezet

H

I

Változás

J

2.

Projekt

Projekt

Kedvezményezett

azonosító száma

megnevezése

neve

(a továbbiakban:
KEHOP

EU) felé nem

(bruttó forint)

elszámolható

összköltsége összesen
(bruttó forint)

Az EU felé nem

költségek
KEHOP

(XIX. Uniós fejlesztések

Projekt összköltsége

KEHOP

(bruttó forint)

fejezet KEHOP hazai

(bruttó forint)

(bruttó forint)

költség

társfinanszírozás

(bruttó forint)

terhére)

M

elszámolható egyéb

elszámolható egyéb

Projekt módosítás előtti

L

Módosítást követő forrásszerkezet

Az EU felé nem
Az Európai Unió

K

költségek

Projekt módosítást

(XIX. Uniós

követő összköltsége

fejlesztések fejezet

(bruttó forint)

Projekt rövid bemutatása

KEHOP hazai
társfinanszírozás
terhére)

(bruttó, forint)

(bruttó, forint)

A projekt a Klebelsberg Központ Pest Megye 4399/1 hrsz;
2120 Dunakeszi, Bazsanth Vince utca 10. (Dunakeszi Radnóti
Miklós Gimnázium) épülete(i)t érinti. Ezen épület(ek) az építési
kornak megfelelő technológiai színvonalon épült(ek), de a határoló
szerkezetek és az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók és
a gépészeti berendezések nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai
és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület(ek) jelentős
hőveszteséggel működnek. Az épület energetikai beruházása külső

NFSI Nemzeti

határoló fal- és födémszerkezetek utólagos hőszigetelését, fűtési

Fejlesztési és

és hűtési, szellőző rendszerek korszerűsítését, hő- és füstelvezető

Stratégiai Intézet

3.

Pest megyei oktatási

Nonprofit Korlátolt

KEHOP-5.2.2-

intézmények

Felelősségű

16-2016-00040

épületenergetikai

Társaság

fejlesztése

(konzorciumvezető)
Klebelsberg
Központ

(RWA) rendszer kiépítését, valamint egy villamos energiát termelő
napelemrendszer telepítését tartalmazza az épületek energetikai
1 770 000 000

–

1 770 000 000

–

+ 273 743 732

+ 273 743 732

1 770 000 000

273 743 732

2 043 743 732

jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (IV. 24.) TNM rendelet
5. melléklet költségoptimalizált követelményszintjének való
megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél
magasabb megtakarítására.
Az épület(ek) energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási
munkáknak az épület(ek) külső határolószerkezeteit kell érinteniük.
Hőszigetelésre kell kerülniük az épület(ek) homlokzati falainak,
a lábazatoknak és a lapostetőknek is. A lapostetők hőszigetelése
kapcsán mindenütt szükséges felújítani a lapostetőkön található
csapadékvíz elleni szigetelést, a hozzá kapcsolódó esetleges kiegészítő
munkákkal. Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek
nem megfelelő homlokzati nyílászárókat, korszerű hőszigetelt
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szerkezetekre (Uw=1,15 W/m2K).
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A Kormány 1609/2020. (IX. 28.) Korm. határozata
a KEHOP-2.1.3-15-2016-00027 azonosító számú („A Tolna megyei Diósberény és Szakadát Ivóvízminőségjavító Programja” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat
módosításáról
1. A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontjában foglalt
feladatkörében eljárva egyetért
a)
a KEHOP-2.1.3-15-2016-00027 azonosító számú, „A Tolna megyei Diósberény és Szakadát
Ivóvízminőség-javító Programja” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának növelésével
és forrásszerkezetének módosításával az 1. melléklet szerint, valamint az európai uniós forrásból
finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy a projekt keretemelése és
annak végrehajtása során a Korm. rendelet 5. §-a ne kerüljön alkalmazásra,
b)
a projekt
ba)
többlettámogatásának a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban:
KEHOP) 2. prioritása rendelkezésre álló kerete, valamint
bb)
az 1. mellékletben foglalt táblázat P:4 mezője szerinti, a megtérülő projektköltségre jutó
központi költségvetési kiadásainak – 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] 6. § (1) bekezdés a) pontja alapján – a KEHOP-előirányzat hazai
társfinanszírozáson felüli,
bc)
az 1. mellékletben foglalt táblázat R:4 mezője szerinti, az Európai Bizottság felé el nem számolható
költségeinek – az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján –
a KEHOP-előirányzat hazai társfinanszírozáson felüli, valamint
bd)
az 1. mellékletben foglalt táblázat Q:4 mezője szerinti, az Európai Bizottság felé el nem számolható,
le nem vonható általános forgalmi adó összegének – az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
6. § (1) bekezdés f ) pontja alapján – a KEHOP-előirányzat hazai társfinanszírozáson felüli
felhasználásával történő finanszírozásával,
c)
a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2020. november 15.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat D:146 mezőjében a „0,14” szövegrész helyébe
a „0,23” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,
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1. melléklet az 1609/2020. (IX. 28.) Korm. határozathoz
F

G

H

I

J

Projekt eredeti támogatási intenzitása és forrásszerkezete

2.

Projekt

száma

megnevezése

Kedvezményezett neve

3.

L

M

N

O

P

Q

R

Projekt részére a KEHOP-előirányzat hazai

Projekt részére a KEHOP-előirányzat hazai

társfinanszírozáson felüli felhasználásával

társfinanszírozáson felüli felhasználásával biztosítandó

társfinanszírozáson felüli felhasználásával

biztosítandó forrás

forrás

Projekt

keretében

Megtérülő

támogatási

finanszírozandó

projekt-

intenzitása

támogatásának

költségre

(%)

összege

jutó központi

(forint)

költségvetési
forrás összege
(forint)

Projekt KEHOP

Projekt le nem
vonható, az

Az EU felé

Európai Unió

el nem

(a továbbiakban:

számolható

EU) felé el nem

költségek

számolható áfa

összege

összege

(forint)

Projekt

keretében

támogatási

finanszírozandó

intenzitása

támogatásának

(%)

összege
(forint)

S

T

Projekt támogatási intenzitása és forrásszerkezete a módosítás után

Projekt részére a KEHOP-előirányzat hazai

Projekt KEHOP
Projekt azonosító

K
Változás

biztosítandó forrás

Projekt KEHOP

Megtérülő

Projekt le nem

Az EU felé

projektköltségre

vonható, az

el nem

jutó központi

EU felé el nem

számolható

költségvetési

számolható áfa

költségek

forrás összege

összege

összege

(forint)

(forint)

(forint)

Projekt

keretében

támogatási

finanszírozandó

intenzitása

támogatás

(%)

összege
(forint)

Projekt
Megtérülő

Projekt le nem

Az EU felé

összköltsége

projektköltségre

vonható, az

el nem

(forint)

jutó központi

EU felé el nem

számolható

költségvetési

számolható áfa

költségek

forrás összege

összege

összege

(forint)

(forint)

(forint)

Projekt rövid bemutatása

(forint)

Diósberény Község
Önkormányzata és
Szakadát Község

A projekt célja, hogy

Önkormányzata az

az érintett területen

Európai Unió vagy

elsősorban az öt,

más nemzetközi

a vízminőséget

szervezet felé vállalt

kiemelten befolyásoló

kötelezettséggel

komponens (arzén, bór,

összefüggő,

fluor, nitrit, ammónium)

a 2007–2013

vonatkozásában

programozási

4.

A Tolna

időszakban

megyei

a Kormány által

Diósberény

a nemzeti fejlesztési

KEHOP-2.1.3-

és Szakadát

miniszter hatáskörébe

15-2016-00027

Ivóvíz-

utalt beruházások,

minőség-

valamint a 2014–2020

javító

programozási

Programja

időszakban
a szennyvízelvezetési
és -tisztítási,
a hulladékgazdálkodási és az
ivóvízminőség-javító
beruházások
megvalósításáról
szóló
Korm. rendelet
szerint

közműves ivóvíz
minősége feleljen
meg az emberi
90,0

131 013 450

14 557 050

38 955 013

–

+5,0

+92 778 593

-11 994 878

+24 300 022

+9 216 357

95,0

223 792 043

2 562 172

63 255 035

9 216 357

298 825 607

fogyasztásra szánt víz
minőségéről szóló,
1998. november 3-i
98/83/EK irányelvben,
valamint az
ivóvíz minőségi
követelményeiről és
az ellenőrzés rendjéről
szóló 201/2001. (X. 25.)
Korm. rendeletben
rögzített
paramétereknek,
határértékeknek.
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339/2014. (XII. 19.)

a szolgáltatott
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A Kormány 1610/2020. (IX. 28.) Korm. határozata
a Közel-Keleten végrehajtandó magyar–lengyel fejlesztési projekt megvalósításáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy Magyarország a migrációs válság helyben történő kezelése érdekében Lengyelországgal
közösen hajtson végre fejlesztési projektet a Közel-Keleten;
2. egyetért azzal, hogy a Szíriában megvalósítandó magyar–lengyel közös humanitárius projekt pénzügyi forrásának
biztosításáról szóló 1793/2018. (XII. 21.) Korm. határozatban foglaltak helyett a Külgazdasági és Külügyminisztérium
a számára már biztosított költségvetési forrás terhére Lengyelország közreműködésével Jordániában valósítson meg
egy, az ottani menekülteket, illetve az őket befogadó közösségek megsegítését célzó fejlesztési projektet;
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy gondoskodjon a 2. pont szerinti projekttel kapcsolatos
kormányzati feladatok összehangolásáról, teljes körű előkészítéséről és koordinálásáról, valamint megvalósításáról;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
2022. június 30.
4. visszavonja a Szíriában megvalósítandó magyar–lengyel közös humanitárius projekt pénzügyi forrásának
biztosításáról szóló 1793/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. és 2. pontját.
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miniszterelnök

A Kormány 1611/2020. (IX. 28.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a kölcsönös vízumképviseletről
szóló Megállapodás módosításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásáról
A Kormány
1. egyetért a Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a kölcsönös vízumképviseletről szóló
Megállapodás módosításáról 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 szövegének 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.
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A Kormány 1612/2020. (IX. 28.) Korm. határozata
a Magyar–Kirgiz Fejlesztési Alap létrehozásáról
A Kormány
1. egyetért a Magyar–Kirgiz Fejlesztési Alap (a továbbiakban: Fejlesztési Alap) vissza nem térítendő, költségvetési
fejlesztési forrásból történő létrehozásával, amelynek célja, hogy a kirgiz gazdaság szempontjából fontos projektek
finanszírozásában vegyen részt hitelnyújtással, tőkeági finanszírozással vagy egyéb pénzügyi instrumentum
biztosításával;
2. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy – a pénzügyminiszter bevonásával, a Magyar Export-Import
Bank Zrt. szakmai közreműködése mellett – az 1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében
a)
tárgyalja meg és véglegesítse a kirgiz féllel együttműködve az alapító okiratot;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
2020. október 31.
b)
hozza létre a Fejlesztési Alapot, amelyhez teljesítsen a magyar fél részéről 50 millió amerikai dollár
(a továbbiakban: USD) összegű donor felajánlást, amelynek forrását a központi költségvetés biztosítja
a 2020. évi költségvetésből;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
pénzügyminiszter
Határidő:
2020. november 30.
3. felhívja pénzügyminisztert, hogy – a külgazdasági és külügyminiszter bevonásával – gondoskodjon a Fejlesztési
Alap működéséhez szükséges 50 millió USD-nek megfelelő forintösszeg biztosításáról a Magyarország 2020. évi
központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
fejezet javára.
Felelős:
pénzügyminiszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
2020. november 30.
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miniszterelnök

A miniszterelnök 79/2020. (IX. 28.) ME határozata
a Magyar–Román Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság magyar tagozati elnökének
felmentéséről és kinevezéséről
1. A kormányközi vegyes bizottságok tagjainak és tisztségviselőinek kijelöléséről szóló 2118/2008. (VIII. 27.)
Korm. határozat 3. pont a) alpontja szerinti jogkörömben eljárva, a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése
alapján Magyar Leventét a Magyar–Román Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság magyar tagozata
elnöki tisztségéből felmentem.
2. Ezzel egyidejűleg Szijjártó Pétert a Magyar–Román Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság magyar
tagozati elnökévé nevezem ki.
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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A miniszterelnök 80/2020. (IX. 28.) ME határozata
a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság elnökének felmentéséről és új elnökének kijelöléséről
1. A Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat 55. pont (2) bekezdése alapján
a)
Perényi Sigismund Petert a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság elnöki tisztségének ellátása alól
2020. szeptember 30-i hatállyal felmentem,
b)
dr. Ágostházy Szabolcs Imrét, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkárát a Fejlesztéspolitikai
Koordinációs Bizottság elnökévé – 2020. október 1-jei hatállyal – kijelölöm.
2. Visszavonom a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság elnökének felmentéséről és új elnökének kijelöléséről szóló
99/2019. (IX. 10.) ME határozatot.
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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.
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