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III. Kormányrendeletek

A Kormány 453/2020. (X. 9.) Korm. rendelete
egyes járványügyi intézkedésekről

A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 4. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés c) pontjában, valamint a kereskedelemről 
szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  E rendeletet az  egészségügyről szóló 1997.  évi CLIV.  törvény 228.  § (1)  bekezdése alapján elrendelt egészségügyi 
válsághelyzettel bevezetett járványügyi készültség (a  továbbiakban: járványügyi készültség) időtartama alatt kell 
alkalmazni.

2. § (1) A  lakosság széles körű tájékoztatása érdekében a  járványügyi készültség bevezetésére okot adó járvánnyal 
kapcsolatos valamennyi, az  országos tisztifőorvos vagy az  egészségügyi államigazgatási szervként kijelölt szerv 
vezetője által kiadmányozott, az  ország egész területén alkalmazandó módszertani útmutatót, eljárásrendet és 
egyéb közleményt – a (2) bekezdés szerinti kezdeményezés esetén – közzé kell tenni a Magyar Közlöny mellékletét 
képező Hivatalos Értesítőben.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti közzétételt az egészségügyért felelős miniszter kezdeményezi.

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

4. § (1) A  járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az (1), (3) és (4) bekezdésben meghatározott kötelezettség betartását
a) – a  b)  pont szerinti kivétellel – az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a  továbbiakban: 
rendőrség) ellenőrzi,
b) az 1. § (1) bekezdés b), c) és e) pontja esetében a rendőrség is ellenőrizheti.”

 (2) Az R. 2. alcíme a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A.  § Ezen alcím rendelkezései nem alkalmazhatók a  választási eljárásról szóló 2013.  évi XXXVI.  törvény szerinti 
szavazás előkészítése, szavazás és eredmény megállapítása időtartama alatt azon intézményre, amelyben 
szavazóhelyiség található.”

 (3) Az R. a következő 3/A. alcímmel egészül ki:
„3/A. A játékkaszinók és a kártyatermek nyitvatartására vonatkozó rendelkezések
7/A. § A játékkaszinók és a kártyatermek területén 23.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak, az üzemeltető 
képviselői, valamint a műszaki feladatokat ellátó személyek kivételével tilos tartózkodni.”

 (4) Az  R. 9.  §-ában a „bekezdése és a  7.  § (1)  bekezdése” szövegrész helyébe a „bekezdése, a  7.  § (1)  bekezdése és 
a 7/A. §” szöveg lép.

 (5) Hatályát veszti az R.
a) 2. § (5) bekezdés a) pontja,
b) 2. § (7) bekezdésében az „a) vagy” szövegrész.

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

A Kormány 1646/2020. (X. 9.) Korm. határozata
a Hungary Helps Program keretében megvalósuló élelmezéssegélyezési akcióterv első üteméről

A Kormány
 1. egyetért a  gazdasági és élelmezési válságban súlyosan érintett keresztény közösségek Hungary Helps Program 

keretében történő megsegítésével, hozzájárulva ezzel a válságövezetekben élők helyben maradásához, a migrációs 
nyomás csökkentéséhez;

 2. egyetért az  1.  pont szerinti cél megvalósítása érdekében élelmiszer-segélyezési célú, azonnali, egyenként 
8 800 000 forint, azaz összesen 52 800 000 forint értékű pénzbeli adomány nyújtásával az alábbi kiemelt egyházi és 
karitatív szervezet (a továbbiakban: Kedvezményezettek) részére:
a) Nyolc Boldogság Közösség,
b) Antióchiai Görög Ortodox Egyház,
c) Antióchiai Szír Ortodox Egyház,
d) Örmény Apostoli Egyház,
e) Nigériai Katolikus Püspöki Konferencia,
f ) Caritas Lebanon;

 3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33.  § (2)  bekezdésében, valamint 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított 
jogkörében eljárva 26 413 200 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a 2. pontban rögzített célok megvalósítása 
érdekében a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 
1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím 
terhére, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok 
alcím, 28. Üldözött keresztények segítésének feladatai jogcímcsoport, 3.  Hungary Helps Program jogcím javára, 
az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal
 4. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 26 413 200 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el 

a 2. pontban rögzített célok megvalósítása érdekében a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 2. Fejezeti általános tartalék alcím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség 
fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 28. Üldözött keresztények segítésének 
feladatai jogcímcsoport, 3. Hungary Helps Program jogcím javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal
 5. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a  2.  pontban foglaltaknak megfelelően 

52 800 000 forint adományként történő nyújtásáról a Kedvezményezettek részére.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a forrásbiztosítást követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1646/2020. (X. 9.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

28 Üldözött keresztények segítésének feladatai 
378539 3 Hungary Helps Program

K3 Dologi kiadások 26 400
K5 Egyéb működési célú kiadások 52 800 000

296668 2 Fejezeti általános tartalék
K5 Egyéb működési célú kiadások -26 413 200

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
374873 43 Központi Maradványelszámolási Alap

K5 Egyéb működési célú kiadások -26 413 200

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

28 Üldözött keresztények segítésének feladatai 
378539 3 Hungary Helps Program 52 826 400
296668 2 Fejezeti általános tartalék -26 413 200

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év

Magyar Államkincstár időarányos
teljesítésarányos   
egyéb: azonnal 52 826 400 52 826 400

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

K I A D Á S O K 

T Á M O G A T Á S 

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

B E V É T E L

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

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2020.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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A Kormány 1647/2020. (X. 9.) Korm. határozata
a Nemzetközi Úszó Liga által szervezett versenysorozat megtartása érdekében szükséges járványügyi 
intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért a  Nemzetközi Úszó Liga által szervezett versenysorozat megtartása érdekében szükséges kormányzati 

intézkedésekről szóló 1563/2020. (VIII. 31.) Korm. határozat 3.  pontjában foglaltakkal összhangban elkészített, 
a  Nemzetközi Úszó Liga által szervezett versenysorozat biztonságos lefolytatásához szükséges, a  Kormány részére 
bemutatott Megelőzési és Beavatkozási Protokoll megvalósításához szükséges forrás biztosításával;

 2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával gondoskodjon 
az 1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi 
LXXI. törvény 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 38. Egyéb feladatok alcím, 7. Állami többletfeladatok jogcímcsoport javára 437 303 245 forint forrás 
biztosításáról;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal
 3. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az  1.  pont végrehajtása érdekében, a  2.  pont 

szerinti forrás terhére, 437 084 703 forint összegben kössön támogatási szerződést a  Semmelweis Egészségügyi 
Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1085 Budapest, Üllői út 26., cégjegyzékszám: 
01-09-879749) elszámolási kötelezettség, a fel nem használt összeg tekintetében pedig visszafizetési kötelezettség 
rögzítésével.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1648/2020. (X. 9.) Korm. határozata
a Nemzetközi Úszó Liga által szervezett versenysorozat megtartása érdekében szükséges egyes további 
intézkedésekről

A Kormány
 1. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy – a  Nemzetközi Úszó Liga által szervezett versenysorozat 

megtartása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1563/2020. (VIII. 31.) Korm. határozat 
[a  továbbiakban: 1563/2020. (VIII. 31.) Korm. határozat] 2.  pontjában foglaltakkal összhangban és 
az  1563/2020.  (VIII.  31.) Korm. határozat 4.  pontjában meghatározott vizsgálat lefolytatásának eredményeként  – 
gondoskodjon az  1563/2020. (VIII. 31.) Korm. határozat 1.  pontjában meghatározott célra, a  versenysorozat 
megrendezéséhez szükséges időtartamra
a) a Nemzeti Sportközpontok útján a Dagály Termálfürdő, Strandfürdő és Uszoda szabadtéri 50 és 25 méteres 

medencéinek lefedéséről és azok rendeltetésszerű használatához szükséges feltételek biztosításáról, és
b) a Magyar Úszó Szövetség (a  továbbiakban: Szövetség) bevonásával az  olimpiai felkészüléssel összefüggő 

versenysporthoz kapcsolódó feladatok biztosításáról;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatosan

 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon az  1.  pont 
a)  alpontjában foglaltak megvalósítása érdekében a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 
2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 3. Nemzeti 
Sportközpontok cím javára 419 146 187 forint forrás biztosításáról;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal
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 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon az  1.  pont 
b) alpontjában foglaltak megvalósítása érdekében a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 4. Versenysport támogatása 
jogcímcsoport javára 68 104 035 forint forrás biztosításáról;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal
 4. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy az  1.  pont b)  alpontjának végrehajtása érdekében, a  3.  pont 

szerinti forrás terhére 68 070 000 forint összegben létesítsen a  Szövetséggel támogatási jogviszonyt elszámolási 
kötelezettség, a fel nem használt összeg tekintetében pedig visszafizetési kötelezettség rögzítésével.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1649/2020. (X. 9.) Korm. határozata
a 2020. évi Judo Grand Slam verseny megrendezéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  Magyar Judo Szövetség (a  továbbiakban: Szövetség) megrendezze a  2020. évi Judo Grand 

Slam versenyt (a továbbiakban: Sportesemény) Magyarországon;
 2. egyetért azzal, hogy a  Sportesemény megrendezéséhez a  Szövetség részére a  2020. évben összesen 

350 000 000 forint kerüljön biztosításra;
 3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében, valamint az  államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153.  §-ában biztosított jogkörében eljárva 
210 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 
szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi 
Maradványelszámolási Alap cím terhére, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 4. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a  Sportesemény megrendezése érdekében 
–  a  2.  pontban meghatározott forrás terhére – a  Szövetséggel támogatási jogviszony létesítéséről elszámolási és 
a fel nem használt költségvetési támogatás tekintetében visszatérítési kötelezettséggel;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követően 60 napon belül

 5. felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy gondoskodjon a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság útján a Sportesemény lebonyolításához kapcsolódó turisztikai szempontok érvényesítéséről.

Felelős: a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: a Sportesemény szervezésével és lebonyolításával egyidejűleg, folyamatosan

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2020. évi 222. szám

 
6967

1. melléklet az 1649/2020. (X. 9.) Korm. határozathoz

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

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

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

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztrériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
23 Sporttevékenység támogatása

025155 4 Versenysport támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 210 000 000

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
374873 43 Központi Maradványelszámolási Alap

K5 Egyéb működési célú kiadások -210 000 000

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

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

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

hatása

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

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

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

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztrériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
23 Sporttevékenység támogatása

025155 4 Versenysport támogatása 210 000 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n. év II. n. év III. n. év IV. n. év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 210 000 000 210 000 000

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2020.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Magyar Államkincstár  1 példány

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító
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A Kormány 1650/2020. (X. 9.) Korm. határozata
a XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda, valamint a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési 
fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány a  Magyar Állami Operaház Eiffel Műhelyház és Próbacentrum működéséhez szükséges 
eszközbeszerzések finanszírozása érdekében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 33.  § 
(2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a  Magyarország 2020.  évi központi költségvetéséről szóló 
2019. évi LXXI.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 19. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 12. Eiffel Műhelyház és Próbacentrum beruházása, valamint 
a Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének beruházása jogcímcsoport terhére 1 931 710 000 forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el, a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 12. Művészeti 
intézmények cím javára, az 1. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1650/2020. (X. 9.) Korm. határozathoz

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda

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

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

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

218605 12 Művészeti intézmények
K6 Beruházások 1 931 710 000

XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
19 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok

382039 12

K3 Dologi kiadások -965 400
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -1 930 744 600

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

forintban

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

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

hatása

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

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

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

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

218605 12 Művészeti intézmények 1 931 710 000

XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
19 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok

382039 12 -1 931 710 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n. év II. n. év III. n. év IV. n. év
időarányos
teljesítésarányos 1 931 710 000 1 931 710 000
egyéb: azonnal

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

Magyar Államkincstár  1 példány

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Eiffel Műhelyház és Próbacentrum beruházása, valamint
a Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének beruházása

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2020.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Eiffel Műhelyház és Próbacentrum beruházása, valamint
a Magyar Állami Operaház Andrássy úti épületének beruházása
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A Kormány 1651/2020. (X. 9.) Korm. határozata
a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel 

az  óvodafejlesztési program támogatásáról szóló 1212/2018. (IV. 6.) Korm. határozat 4.  pontjában foglaltakra – 
5 451 623 827 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 
2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 1. Gazdaságvédelmi 
programok cím (a  továbbiakban: GVP előirányzat) terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 
30.  Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 30. Egyházi célú központi költségvetési 
hozzájárulások jogcímcsoport, 28. Egyházi közfeladatellátási és közösségi célú beruházások támogatása jogcím 
javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 2. a Kvtv. 79. §-ában biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja a GVP előirányzatnak az 1. pont szerinti átcsoportosítás 
alapján az  eredeti előirányzaton felül – az  eddig jóváhagyotton túl további – 5 451 623 827 forinttal történő 
túlteljesülését.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1651/2020. (X. 9.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
380028 28

K3 Dologi kiadások 2 724 450
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 448 899 377

XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 
385484 1 Gazdaságvédelmi programok

K5 Egyéb működési célú kiadások -5 451 623 827

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

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

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

hatása

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

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
380028 28 5 451 623 827

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 5 451 623 827 5 451 623 827

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2020.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Egyházi közfeladatellátási és közösségi célú beruházások támogatása

Magyar Államkincstár  1 példány

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

Egyházi közfeladatellátási és közösségi célú beruházások támogatása
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A Kormány 1652/2020. (X. 9.) Korm. határozata
a budapesti agglomeráció közlekedési módváltását elősegítő elővárosi vasútállomások és megállóhelyek 
elérhetőségének, valamint személygépjármű-parkoló és kerékpártároló létesítményeinek fejlesztéséről

A Kormány
 1.  a  fővárosi agglomeráció és Budapest városcentruma közötti rendszeres helyközi hivatásforgalom során 

az  egyéni gépjármű-közlekedés kedvezőtlenül magas arányának csökkentése és Budapest közúthálózatának 
tehermentesítése érdekében, továbbá figyelembe véve a „Kerékpározás éve” program megvalósításával összefüggő 
kormányzati intézkedésekről szóló 1377/2020. (VII. 10.) Korm. határozatban foglaltakat, egyetért a  kombinált 
közlekedési módok lehetőségeinek továbbfejlesztésével;

 2.  a  fenntartható és környezettudatos utazási lehetőséget biztosító Budapestre vezető elővárosi vasúti és elővárosi 
gyorsvasúti (HÉV) vasútvonalak (a továbbiakban együtt: kötöttpályás hálózat) használatának ösztönzése érdekében 
egyetért:
a) a vasútállomásokon és megállóhelyeken

aa) P+R parkolók és B+R tárolók jelenleg rendelkezésre álló kapacitásának bővítésével, P+R parkolók 
esetében nagyságrendileg 3000 új férőhely, B+R tárolók esetében nagyságrendileg 2000 új 
tárolóhely létrehozásának előkészítésével (tervezés),

ab) a  kötöttpályás hálózatra ráhordó buszjáratok részére megállók és szükség esetén buszfordulók 
létesítésének előkészítésével (tervezés), valamint

b) a  kerékpárral ingázók arányának növelése érdekében átfogó budapesti agglomerációs kerékpárhálózat-
fejlesztési stratégia (a továbbiakban: kerékpárhálózat-fejlesztési stratégia) készítésével;

 3.  felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az  innovációért és technológiáért felelős miniszterrel 
együttműködve, a  BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(a továbbiakban: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt.) útján – a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság és a  helyi autóbuszos közlekedést szervező vállalkozások, valamint az  érintett 
önkormányzatok bevonásával – gondoskodjon
a) a  2.  pont a)  alpontjában meghatározott létesítmények engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítéséről, 

illetve engedélyeinek megszerzéséről,
b) a 2. pont b) alpontja szerinti kerékpárhálózat-fejlesztési stratégia elkészítéséről;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2022. december 31.
 4.  egyetért a  3.  pontban foglalt feladatok ellátása érdekében a  2020. évben legfeljebb 797 446 598 forint központi 

költségvetési támogatás biztosításával a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. részére;
 5.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával gondoskodjon 

797  845  321  forint rendelkezésre állásáról a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi 
LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok 
alcím, 11. Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése jogcímcsoport, 14. Budapest és a fővárosi agglomeráció 
fejlesztésével kapcsolatos feladatok támogatása jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében
 6.  felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a  4.  pontban meghatározott támogatással 

kapcsolatosan a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt.-vel támogatási jogviszony létesítéséről;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követően azonnal

 7.  felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  3.  pontban foglalt feladatok megvalósításáról oly módon 
gondoskodjon, hogy azok európai uniós források terhére – akár utólag – elszámolhatók legyenek, és tegye meg 
az ehhez szükséges intézkedéseket.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1653/2020. (X. 9.) Korm. határozata
a Magyar Falu Program – sportparkok építése alprogram keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz 
szükséges fedezet biztosításáról

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

125 településen előkészített sportparkberuházás programszerű kormányzati magasépítési beruházásként történő 
megvalósításával;

 2. az 1. pont szerinti beruházások megvalósítása érdekében – a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek 
felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1.  pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére – 
a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét 897 578 991 forintban határozza meg;

 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a  2.  pont szerinti összeg 2020. évi részének finanszírozása 
érdekében 541 566 104 forint rendelkezésre állásáról a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 
2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezet, 2. Programszerű 
magasépítési beruházások cím, 9. Sportpark beruházások megvalósítása alcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 4. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 
–  figyelemmel az  5.  pontban meghatározott vizsgálat eredményére – gondoskodjon a  2.  pont szerinti összeg 
2021.  évi részének rendelkezésre állásáról a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi 
XC. törvény 1.  melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 3. Gazdaságvédelmi Alap – Kiemelt Kormányzati 
Magasépítési Beruházások címen belül;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében
 5. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  pénzügyminiszter és a  Modern Települések Fejlesztéséért 

felelős kormánybiztos bevonásával vizsgálja meg a 2. pontban meghatározott összeg 2021. évi részének a Magyar 
Falu Programra meghatározott előirányzat terhére történő biztosításának lehetőségét.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 
pénzügyminiszter 
Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos

Határidő: a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során, legkésőbb 2021. január 31. napjáig

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1654/2020. (X. 9.) Korm. határozata
a városmajori közpark zöldterületeinek növeléséről, valamint a józsefvárosi rozsdaterületek  
sport- és rekreációs célú megújításáról

A Kormány
 1. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 35.  § (2)  bekezdés n)  pontja alapján úgy határoz, hogy a  Magyar 

Testgyakorlók Köre Budapest (nyilvántartási szám: 01-02-0001500, székhely: 1087 Budapest, Salgótarjáni út 12–14., 
a  továbbiakban: MTK) labdarúgó utánpótlás-nevelési központjának megvalósítása érdekében a  Magyar Állam 
100%-os tulajdonában álló, a  Budapest VIII. kerület, belterület 38820/4 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, a  volt 
Józsefvárosi pályaudvar területén elhelyezkedő ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) utánpótláskorú versenyzőkkel 
kapcsolatos sporttevékenység ellátásának elősegítése érdekében – független szakértő által meghatározott értéken, 
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az  állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 35.  § (2)  bekezdés n)  pontja alapján és a  sportról szóló 2004. évi 
I. törvény 49.  § c), e) és i)  pontjában meghatározott sportpolitikai közérdekű cél megvalósítása érdekében – 
az MTK részére versenyeztetés mellőzésével értékesítésre kerüljön;

 2. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján gondoskodjon az  1.  pont szerinti cél 
eléréséhez szükséges adásvételi szerződés megkötéséről;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: 2020. december 15.

 3. a Budapest XII. kerület belterület, 6835/4 helyrajzi számú ingatlan 5096/44829 tulajdoni hányada, valamint 
a Budapest XII. kerület belterület, 6835/13 helyrajzi számú ingatlan 15226/31142 tulajdoni hányada (a továbbiakban 
együtt: városmajori ingatlanok) tekintetében – az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 24. § (2) bekezdés 
e)  pontja alapján és a  sportról szóló 2004. évi I. törvény 49.  § c), e) és i)  pontjában meghatározott közfeladat 
megvalósítása érdekében – az  MTK részére versenyeztetés mellőzésével 2023. január 1-jéig használati jogcímet 
biztosít;

 4. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  városmajori ingatlanok MTK általi 
igénybevételéhez, a használati jogcím MTK általi megszerzéséhez szükséges intézkedéseket az MNV Zrt. útján tegye 
meg;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: a városmajori ingatlanok állami tulajdonba kerülését követő 30 napon belül

 5. egyetért azzal, hogy a  kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében az  egykori Józsefvárosi pályaudvar és 
az  egykori MÁV Északi Járműjavító területén megvalósítandó közcélú beruházások közlekedési kiszolgálásának 
egyes elemeiről szóló 1359/2019. (VI. 19.) Korm. határozat 1. pont a) alpont aa) pontjában foglaltakkal összhangban 
biztosítani kell a  Népliget, a  Józsefvárosi pályaudvar és az  Északi Járműjavító területén egy kelet–nyugati irányú, 
a  pesti belváros felé jobb eljutási lehetőségeket biztosító, színvonalas tájépítészeti megoldásokat felvonultató 
gyalogos-kerékpáros sétány (a továbbiakban: gyalogos-kerékpáros sétány) Ingatlanon történő átvezetését;

 6. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az MNV Zrt. útján – a Miniszterelnökséget 
vezető miniszternek a  BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján 
történő bevonásával – biztosítsa az  MTK labdarúgó utánpótlás-nevelési központjának megvalósítása érdekében 
szükséges Ingatlan adásvételi szerződés megkötése során a  gyalogos-kerékpáros sétány Ingatlanon történő 
átvezetése megvalósíthatóságának és használatának jogi feltételeit, amelyek meghatározása során biztosítani kell 
az  MTK labdarúgó utánpótlás-nevelési központja beruházás létesítésére kiadott építési engedélyben és alapjául 
szolgáló dokumentumokban meghatározottak megvalósítását.

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

Határidő: az 1. pontban meghatározott feladat végrehajtása során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 92/2020. (X. 9.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Bangladesi Népi Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési 
megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyarország Kormánya és a  Bangladesi Népi Köztársaság Kormánya közötti gazdasági 

együttműködési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
 2. felhatalmazom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy – az  érintett miniszterekkel egyetértésben – 

a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom a  külgazdasági és külügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások 

eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
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 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási 
okiratot adja ki;

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

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök

A miniszterelnök 93/2020. (X. 9.) ME határozata
a Magyar–Malajziai Kormányközi Gazdasági és Ipari Vegyes Bizottság magyar tagozata elnökének 
kinevezéséről

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

Szijjártó Pétert 

a Magyar–Malajziai Kormányközi Gazdasági és Ipari Vegyes Bizottság magyar tagozata elnökévé nevezem ki.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 94/2020. (X. 9.) ME határozata
a Szlovén Köztársaság és Magyarország között létrejött nemzetközi szerződés alapján működő  
Magyar–Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság tagjainak felmentéséről és új tagok kinevezéséről

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

Szabó Ferencet, a Magyar–Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság tagját e tisztségéből

2020. október 15-i hatállyal felmentem,

 2. ezzel egy időben

Petres Zoltán Márkot a Magyar–Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság tagjává kinevezem.

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