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III. Kormányrendeletek

A Kormány 519/2020. (XI. 25.) Korm. rendelete
a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 3.  § (2)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2) Ez a rendelet 2021. február 1-jén hatályát veszti.”

2. §  Ez a rendelet 2020. november 30-án lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 520/2020. (XI. 25.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló  
484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletnek a maszkviseléssel összefüggő módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A.  §-ára,  
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.)  
Korm. rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében a „valamint az  autizmus spektrumzavarral élő személy kivételével” 

szövegrész helyébe a  „valamint az  értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az  autizmus 
spektrumzavarral élő személy kivételével” szöveg,

b) 1.  § (5)  bekezdés nyitó szövegrészében az „Az autizmus spektrumzavarral élő személy” szövegrész helyébe 
az  „Az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az  autizmus spektrumzavarral élő személy” 
szöveg

lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 3.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2.  § (1)  bekezdése szerinti országgyűlési 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a  továbbiakban: 
veszélyhelyzet) megszűnéséig az  információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) szerinti, a közérdekű és a közérdekből nyilvános adat (a továbbiakban együtt: 
közérdekű adat) megismerésére irányuló igényekre vonatkozó, az  Infotv. III. Fejezete szerinti rendelkezéseket 
az e §-ban foglalt kiegészítésekkel, illetve eltérésekkel kell alkalmazni.

 (2) Az Infotv. 28. § (1) bekezdésétől eltérően a közérdekű adat megismerése iránti igényt szóban nem lehet benyújtani, 
valamint az  Infotv. 30.  § (2)  bekezdésétől eltérően az  adatigénylés csak akkor teljesíthető az  igénylő által kívánt 
formában, ha az  egyébként nem jár az  igénylőnek az  Infotv. szerinti közfeladatot ellátó szerv előtti személyes 
megjelenésével.

 (3) Az  Infotv. 29.  § (1)  bekezdésétől eltérően a  közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az  adatot 
kezelő, az  Infotv. szerinti közfeladatot ellátó szerv az  igény beérkezését követő 45 napon belül tesz eleget, ha 
valószínűsíthető, hogy az igénynek az Infotv. 29. § (1) bekezdése szerinti határidőben való teljesítése a közfeladatot 
ellátó szerv veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását veszélyeztetné. Erről az igénylőt az igény beérkezését 
követő 15 napon belül tájékoztatni kell.

 (4) Az Infotv. 29. § (2) bekezdésében meghatározottakat nem érintve, a (3) bekezdés szerinti határidő egy alkalommal 
45 nappal meghosszabbítható, ha az igénynek a (3) bekezdés szerinti határidőben való teljesítése az Infotv. szerinti 
közfeladatot ellátó szervnek a  veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását továbbra is veszélyeztetné. Erről 
az igénylőt a (3) bekezdésben meghatározott határidő leteltét megelőzően tájékoztatni kell.

 (5) Az  Infotv. 29.  § (4)  bekezdésében meghatározottaktól eltérően az  adatigénylést az  adatigénylés teljesítéséért 
az Infotv. szerint megállapított költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 45 napon belül kell teljesíteni 
akkor, ha egyúttal valószínűsíthető, hogy az  igénynek az  Infotv. 29.  § (4)  bekezdése szerinti határidőben való 
teljesítése a  veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását veszélyeztetné. Ebben az  esetben az  Infotv. 29.  § 
(4) bekezdésében meghatározott tájékoztatást az igény beérkezését követő 45 napon belül teljesíteni kell.

 (6) A  (3)  bekezdés alkalmazása esetén – az  Infotv. 30.  § (3)  bekezdésétől eltérően – az  igény teljesítésének 
megtagadásáról, annak indokaival, valamint az  igénylőt az  Infotv. alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről 
való tájékoztatással együtt, az  igény beérkezését követő 45 napon belül kell írásban vagy – ha az  igényben 
az elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus levélben értesíteni az igénylőt.

 (7) Az  Infotv. 31.  § (1)  bekezdésében az  Infotv. 29.  § (2)  bekezdése szerint meghosszabbított határidő alatt 
a (4) bekezdés szerint meghosszabbított határidőt is érteni kell.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

3. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi  
CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.

4. §  Az 1.  §-ban foglalt rendelkezéseket az  e  rendelet hatálybalépésekor már folyamatban lévő közérdekű adat 
megismerésére vonatkozó igényekre is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 522/2020. (XI. 25.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet idején a felsőoktatást érintő egyes szabályokról

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 3.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2.  § (1)  bekezdése szerinti országgyűlési 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt 
közegészségügyi, közbiztonsági okból, természeti csapás vagy a tanév rendjét és a hallgatói jogok érvényesülését 
közvetlenül fenyegető, elháríthatatlan helyzet (a  továbbiakban együtt: rendkívüli helyzet) esetén a  fenntartó 
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 73. § (5) bekezdésében és 74. §-ában 
foglalt felelőssége körében – az  Oktatási Hivatal tájékoztatása mellett – megállapíthatja, hogy a  tanulmányi 
kötelezettségek jogszerű teljesítésének feltételei nem állnak fenn vagy nem biztosíthatóak, illetve azok nem 
ellenőrizhetőek általa. Az Nftv. 58. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a döntés
a) elleni keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya és
b) azonnal végrehajtható.

 (2) A rendkívüli helyzettel érintett félév, illetve tanév nem számít be az Nftv. 47. § (1) bekezdése, 48. § (2) bekezdése, 
48/A. § a) pontja, valamint 53. § (4) bekezdése szerinti határidőbe.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. § 2020. december 8-án lép hatályba.

3. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi 
CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 523/2020. (XI. 25.) Korm. rendelete
a szálláshely-szolgáltatók meghiúsuló foglalásaiból eredő bevételkiesés részleges megtérítéséről

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 9.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2.  § (1)  bekezdése szerinti országgyűlési 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 
[a  továbbiakban: 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet] 7.  §-a szerinti támogatási igény (a  továbbiakban: támogatási 
igény) elbírálására a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság jogosult, a Kisfaludy2030 
Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a  továbbiakban együtt: Támogató) 
bevonásával.
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2. § (1) Az  1.  § szerinti támogatás igénylésére és elbírálására az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
(a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Ávr.) támogatásokra vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

 (2) A szálláshely-szolgáltatók foglalásainak kieséséből származó bevételek e rendelet szerinti megtérítése esetén nem 
kell alkalmazni az Áht. 50/A. §-át, az Ávr. 69–74. §-át, a 81. §-át és a 101–102/B. §-át.

3. § (1) A  támogatás egyösszegben, vissza nem térítendő költségvetési támogatásként, egyszerűsített elszámolási 
eljárás keretében a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1.  melléklet 
XXI.  Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 
11. Turisztikai fejlesztési célelőirányzat jogcímcsoportból nyújtható.

 (2) Az Áht. 53. §-ában foglaltaktól eltérően, a szálláshely-szolgáltató a támogatással érintett évet követő február 28-ig 
számol el az 1. melléklet szerinti adattartalommal elkészített beszámolójában.

 (3) A  szálláshely-szolgáltatók foglalásainak kieséséből származó bevételek megtérítésére irányuló támogatást a  4.  § 
szerint benyújtott igény alapján támogatási előlegként kell kifizetni.

4. § (1) Támogatási igény benyújtására a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése szerinti szálláshely-szolgáltató 
jogosult.

 (2) A  támogatási igény elektronikus úton nyújtható be a  turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 
2016. évi CLVI. törvény 6/A. alcíme szerinti Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központon (a  továbbiakban: NTAK) 
keresztül.

 (3) A támogatási igény benyújtásával kapcsolatos információk – különösen a benyújtási határidő – az NTAK információs 
felületén érhetőek el.

 (4) A szálláshely-szolgáltató a támogatási igény mellékleteként nyilatkozik:
a) az Áht. 48/B. §-ának, valamint az 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjának való megfelelésről,
b) arról, hogy nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel 

elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a  megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs 
folyamatban,

c) a szálláshelyen 2020. november 8-án meglévő foglalkoztatott munkavállalók létszámáról,
d) a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 9. § (3) vagy (4) bekezdése szerinti feltételek teljesüléséről,
e) a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 8.  § (2)  bekezdésére figyelemmel arról, hogy a  485/2020. (XI. 10.) 

Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés c) pontja szerinti időszakban várható árbevétele az előrejelzései, várakozásai 
alapján legalább 30%-kal kisebb lesz a  2019 ugyanezen időszakában elért árbevételéhez képest, és arról, 
hogy az  előrejelzései, várakozásai alapján a  485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 10.  § (1) és (2)  bekezdése 
szerinti összeg meghaladja a  485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 7.  § (2)  bekezdése szerinti térítés összegét, 
azaz a  szálláshely-szolgáltató fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatás jogcímen veszi igénybe 
a térítést,

f ) a túltámogatás visszafizetésének vállalásáról a  485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 10.  § (4)  bekezdésében 
foglaltakra figyelemmel, és

g) arról, hogy a támogatási igényben, valamint az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatokban foglaltak és az NTAK-ban 
megadott adatok a valóságnak megfelelnek, teljeskörűek és hitelesek.

 (5) Ha a szálláshely-szolgáltató a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 8. § (2) és (3) bekezdésére figyelemmel a 485/2020. 
(XI. 10.) Korm. rendelet 11–13. §-a szerinti átmeneti támogatás jogcímen veszi igénybe a térítést, köteles nyilatkozni 
arról is – a  támogatási igény részeként –, hogy a  térítés a  számára és a  kapcsolt vállalkozásai számára korábban 
odaítélt egyéb átmeneti támogatásokkal együtt sem haladja meg a 800 ezer eurónak megfelelő forintösszeget.

 (6) A  Támogató a  szálláshely-szolgáltató által benyújtott támogatási igényhez kapcsolódó nyilatkozatokban foglalt 
tartalommal kapcsolatban ellenőrzést végezhet a támogatói okirat kibocsátását követő tíz évig. A támogatási igény 
és a nyilatkozatok valóságnak való megfelelőségéért és helytállóságáért a szálláshely-szolgáltató felelős.

5. § (1) A  támogatási igény sikeres benyújtását követően a  szálláshely-szolgáltató elektronikus úton értesítést kap, amely 
tartalmazza a támogatási igény egyedi azonosító számát.

 (2) A támogatási igény benyújtását követően legfeljebb 15 napon belül a támogatási döntésről a szálláshely-szolgáltató 
elektronikus úton tájékoztatást kap. A  Támogató a  támogatási döntésről szóló tájékoztatást a  támogatási igény 
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elfogadása esetén a  7.  § szerinti támogatói okirat, elutasítás esetén az  erről szóló elektronikus úton történő 
értesítéssel adja meg.

 (3) A  tájékoztatást – az  ellenkező bizonyításáig – közöltnek kell tekinteni az  elektronikus megküldés napját követő 
7. napon.

6. §  A szálláshely-szolgáltató a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése alapján kizárólag a 485/2020. (XI. 10.) 
Korm. rendelet 7.  § (3)  bekezdés c)  pontja szerinti, az  NTAK-ban rögzítésre került adatok alapján számított nettó 
bevétel 80%-ára jogosult.

7. § (1) A támogatás biztosítása támogatói okirat kibocsátásával történik.
 (2) A  támogatói okiratban meg kell határozni az  e  rendeletben foglalt kötelezettségek megtartását biztosító 

feltételeket, ha azokról jogszabály nem rendelkezik, így különösen
a) a támogatás célját,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját és határidejét,
d) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
e) a támogatással kapcsolatos iratok teljes körű megőrzésének határidejét,
f ) a támogatói okirattól történő elállás esetköreit.

 (3) A  támogatás folyósítására a  támogatói okirat kibocsátását követően haladéktalanul, de legkésőbb 
2020. december 31-ig kerül sor.

 (4) A Támogató a támogatói okiratban meghatározott esetek mellett jogosult a támogatás visszavonásáról rendelkezni, 
az alábbi esetekben:
a) ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a  szálláshely-szolgáltató a  támogatási döntést érdemben 

befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott, vagy nyilatkozatot tett a támogatási igény benyújtásakor,
b) ha a  szálláshely-szolgáltató neki felróható okból megszegi az  e  rendeletben vagy a  támogatói okiratban 

foglalt kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének.

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 9. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

9. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi 
CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.

10. §  A 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatás elszámolható költsége a  kedvezményezettnek 
a  támogatható időszakban felmerült valamennyi költségének az  ugyanerre az  időszakra eső változó költségeivel 
és árbevételével csökkentett azon része, amelyhez más forrás (például biztosítás vagy más állami forrás) nem nyújt 
fedezetet.”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 523/2020. (XI. 25.) Korm. rendelethez

A szálláshely-szolgáltatók meghiúsuló foglalásaiból eredő bevételkiesés részleges megtérítéséről 
szóló 523/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet alapján biztosított támogatás felhasználásáról szóló 
beszámoló adattartalma

 1. Adatok
A szálláshely-szolgáltató adatai:
Név
Cím
Képviselő neve
Adószám
Szálláshely adatai:
Név
Cím
Támogatási igény egyedi azonosító száma
NTAK regisztrációs szám

 2. Pénzügyi beszámoló
A tárgyévben kapott költségvetési támogatás összege:

 3. Szakmai beszámoló (rövid összefoglaló)
A költségvetési támogatás felhasználásához az alábbiakról nyilatkozom:
a) a szálláshely-szolgáltató a  szálláshelyen 2020. november 8. napján foglalkoztatott …… fő munkavállaló 

munkaviszonyát 2020. november 30-ig fenntartotta,
b) a szálláshely-szolgáltató a  szálláshelyen foglalkoztatott munkavállalók bére a  munkavállalók részére 

kifizetésre került,
c) a megtérítendő összeg számításának alapját 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 7.  § szerinti foglalások 

képezték.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a Támogató a támogatás felhasználását ellenőrizheti.

Kelt: ....................................................................
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A Kormány 524/2020. (XI. 25.) Korm. rendelete
az orvos- és egészségtudományi felsőoktatási intézmények irányító megyei intézményi feladatokat is ellátó 
klinikai központjainak irányítására a veszélyhelyzet idején alkalmazandó szabályokról

A Kormány 
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 11.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2.  § (1)  bekezdése szerinti országgyűlési 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Ezt a  rendeletet a  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet 
(a  továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt az  orvos- és egészségtudományi képzést folytató egyetemek 
(a  továbbiakban: egészségügyi felsőoktatási intézmény) irányító megyei intézményi feladatokat is ellátó klinikai 
központjaira (a továbbiakban: klinikai központ), valamint az egyetemi kórházakra kell alkalmazni.

2. §  A veszélyhelyzet időtartama alatt a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a  továbbiakban: Nftv.) 
59. címében foglalt rendelkezések nem alkalmazhatók.

3. § (1) Az egészségügyi felsőoktatási intézmény
a) a  felsőoktatási intézmény részeként jogi személyiségű szervezeti egység formájában klinikai központot 

működtet,
b) a  felsőoktatási intézménytől elkülönített szervezeti keretben egészségügyi szolgáltatót létesíthet és tarthat 

fenn.
 (2) A  klinikai központ az  egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedély alapján önálló 

egészségügyi szolgáltatónak minősül. A  klinikai központ vagy klinika elnevezés használatára csak az  e  rendelet 
szerinti egészségügyi felsőoktatási intézmény jogosult.

 (3) A  klinikai központ az  egészségügyi felsőoktatási intézmény egészségügyi szolgáltatást végző és a  felsőoktatási 
képzési programban részt vevő klinikáit, diagnosztikai egységeit és az  egészségügyi szolgáltatás szervezéséhez 
kapcsolódó egyéb egységeit foglalhatja magában.

 (4) Az (1) bekezdés b) pontja esetében az egészségügyi szolgáltatót önálló alapító okirattal vagy egyéb létesítő okirattal 
hozhatja létre az egészségügyi felsőoktatási intézmény.

 (5) Az  egészségügyi felsőoktatási intézmény gyakorlati képzés céljából egészségügyi szolgáltatóval megállapodhat 
gyakorló kórházi, járóbeteg-szakrendelési, gyógyszerészeti feladatok ellátására. Ha a  felsőoktatási intézmény nem 
egészségügyi felsőoktatási intézmény, azonban részt vesz az  egészségtudományi képzésben, az  e  bekezdésben 
foglaltakat a gyakorlati képzés megszervezése tekintetében alkalmazni kell.

 (6) Az egészségügyi felsőoktatási intézmény – jogszabályban meghatározottak szerint – ellátja az igazságügyi szakértői 
tevékenységet.

4. § (1) A klinikai központot az elnök vezeti, aki az egészségügyi felsőoktatási intézményben az egészségügyi szolgáltatás 
irányításáért felelős magasabb vezető. Az  egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős magasabb vezetőnek 
felsőfokú végzettséggel, orvos- és egészségtudomány képzési területen szerzett mesterfokozattal, illetve 
tudományos fokozattal kell rendelkeznie.

 (2) A  klinikai központ elnökének személyére a  rektor véleményének kikérésével az  országos kórház-főigazgató tesz 
javaslatot. A  klinikai központ elnökének megbízására és megbízása visszavonására az  egészségügyért felelős 
miniszter és – a felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörében eljárva – az oktatásért felelős miniszter 
együttesen jogosult.

 (3) A klinikai központ elnöke felett – a megbízás és a megbízás visszavonása, valamint az oktatói és kutatói tevékenység 
kivételével – a munkáltatói jogokat az országos kórház-főigazgató gyakorolja.

 (4) A klinikai központ elnöke
a) a klinikai központ működésével és tevékenységével összefüggésben az egészségügyi felsőoktatási intézmény 

képviseletében – az egészségügyi felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzata szerint – eljárhat,
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b) részt vesz az  egészségügyi felsőoktatási intézmény klinikai oktatási feladatainak szervezésében, valamint 
oktatói, kutatói tevékenységet végezhet,

c) irányítja és felügyeli a  klinikai központ gazdasági működését, feladatkörben az  5.  § (4)  bekezdésében 
meghatározott egészségügyi kancellár-helyettessel együttműködésben.

5. § (1) A klinikai központ által nyújtott egészségügyi szolgáltatások tekintetében az országos kórház-főigazgató gyakorolja 
az alábbi szakmai fenntartói jogköröket:
a) a klinikai központ által kötendő egészségügyi ellátási szerződés jóváhagyása,
b) a  klinikai központ kapacitásainak átcsoportosításával, csökkentésével, illetve szakmai összetételével 

kapcsolatos módosítás kezdeményezése,
c) a klinikai központ ellátási területe módosításának kezdeményezése,
d) váratlan esemény vagy előre nem látható módon bekövetkező ellátási szükséglet miatt szükséges 

többletkapacitásra kötendő finanszírozási szerződés kezdeményezése,
e) a klinikai központnak az Egészségbiztosítási Alapból származó bevételeit tartalmazó számla megterheléséhez 

való hozzájárulás a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény, valamint az ennek végrehajtására 
kiadott kormányrendelet szerint meghatározott esetben,

f ) a klinikai központ működési engedélyének módosítása iránti kérelem előzetes jóváhagyása a klinikai központ 
által végezhető szakmák, az  ellátás progresszivitási szintje és formája, az  ágyszám és a  heti rendelési idő 
tekintetében,

g) a  klinikai központ működési engedélyében szereplő egészségügyi szolgáltatás szüneteltetéséhez és annak 
meghosszabbításához való hozzájárulás, valamint

h) az  egészségügyi intézmények irányítására vonatkozó jogszabályban foglaltakat nem érintve 
az egészségügyért felelős miniszter által meghatározott szakmai irányítási feladatok ellátása.

 (2) A  szakellátási kapacitással és ellátási területtel kapcsolatos döntéshozatal során az  egészségügyi államigazgatási 
szervnek az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti kezdeményezésnek megfelelően kell eljárnia.

 (3) A  klinikai központ által nyújtott egészségügyi szolgáltatások tekintetében az  országos kórház-főigazgató 
az e rendeletben foglaltak szerint gyakorolja a működtetéssel és gazdálkodással kapcsolatos irányítási jogköröket.

 (4) A klinikai központ gazdálkodásának ellenőrzése érdekében a kancellár egészségügyi kancellár-helyettest nevez ki. 
Az  egészségügyi kancellár-helyettes tevékenységét a  kancellár irányítja. Feladatkörében eljárva az  egészségügyi 
kancellár-helyettes minden, a klinikai központ gazdálkodásával kapcsolatos iratba betekinthet.

 (5) A  klinikai központ tekintetében az  (1)–(4)  bekezdés alá nem tartozó esetben az  egészségügyi felsőoktatási 
intézmény rektora gyakorolja a fenntartói és irányítási jogköröket.

 (6) Az országos kórház-főigazgató e rendeletben megállapított jogköre nem vonható el, és a  jogkör gyakorlása során 
az országos kórház-főigazgató nem utasítható.

6. § (1) A  klinikai központ működésére és szervezetére, a  klinikai központ vezetőjének jogaira és kötelezettségeire 
vonatkozó szabályokat – az Nftv. és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) irányadó 
rendelkezéseinek figyelembevételével –, valamint a  klinikai központ gazdálkodására vonatkozó szabályokat 
az egészségügyi felsőoktatási intézmény intézményi dokumentumában kell meghatározni.

 (2) Az  egészségügyi felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatának az  egészségügyi tevékenységet 
közvetlenül meghatározó rendelkezései, valamint az  egészségügyi felsőoktatási intézmény egyéb belső 
szabályzatának egészségügyi tevékenységet közvetlenül meghatározó rendelkezései elfogadásához a  klinikai 
központ vezetőjének javaslata alapján az országos kórház-főigazgató jóváhagyását be kell szerezni.

 (3) A  klinikai központ és az  egészségügyi felsőoktatási intézmény az  egészségügyi szolgáltatás megszervezése 
keretében köteles az  orvos- és egészségtudományi klinikai képzés szakmai-működési, a  betegellátás önálló és 
a  betegellátás, oktatás, kutatás közös infrastruktúrájának működtetési, üzemeltetési feladatainak, a  gazdasági, 
igazgatási és adminisztrációs feladatainak ellátási módjáról és finanszírozásáról intézményi dokumentumban 
rendelkezni, valamint egyes költségvetési évekhez kapcsolódó változó feladatokról belső megállapodást, illetve 
szerződést kötni. A klinikai központ éves költségvetését ezek figyelembevételével kell meghatározni.

 (4) A  (3)  bekezdés szerinti belső megállapodás, illetve szerződés, a  klinikai központ éves költségvetése, 
vagyongazdálkodási terve, valamint ezek módosítása hatálybalépésének feltétele az  országos kórház-főigazgató 
(5) bekezdés szerinti hozzájárulása. Az egészségügyi felsőoktatási intézmény a klinikai központot érintő beszámolót 
az országos kórház-főigazgató részére előzetesen megküldi.
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 (5) Az  egészségügyi felsőoktatási intézmény a  (2) és (3)  bekezdés szerinti dokumentumokat előzetesen az  országos 
kórház-főigazgató részére továbbítja, aki az  értesítés beérkezésétől számított tizenöt napon belül – az  indok 
megjelölésével – kifogást tehet. A  kifogásolt döntési javaslat nem fogadható el, nem hajtható végre. A  határidő 
eredménytelen eltelte esetén az országos kórház-főigazgató hozzájárulását kell vélelmezni.

7. § (1) A klinikai központ részt vesz
a) az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvényben foglaltak, valamint az Eütv. 

szerint a  területi egészségügyi szolgáltatások nyújtásában, a  szakellátás különböző progresszivitású szintjei 
szerinti betegellátásban,

b) a  tancélú gyógyító-megelőző tevékenység keretében az  egészségügyi felsőoktatási intézmény képzési és 
kutatási feladatainak ellátásában.

 (2) Az  egészségbiztosítási szerv – a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényben 
(a  továbbiakban: Ebtv.) meghatározottak figyelembevételével – az  egészségügyért felelős miniszter által kijelölt 
szerv egyetértésével külön finanszírozási szerződést köt a klinikai központtal.

 (3) A klinikai központ – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott feladatok tekintetében – elkülönített kincstári 
számlával rendelkezik. Az  egészségbiztosítási szerv által az  egészségügyi szolgáltatás ellenértékeként biztosított 
összeg csak a finanszírozási szerződésben meghatározott feladatokra használható fel.

 (4) Az  Egészségbiztosítási Alap terhére beszerzett, illetve működtetett vagyon értékesítése, hasznosítása esetén 
az egészségügyért felelős miniszter egyetértését be kell szerezni.

8. § (1) A  klinikai központ tekintetében az  egészségügyi felsőoktatási intézmény egészségügyi szolgáltatásának forrásait, 
illetve a  betegellátó tevékenységhez kapcsolódó központi beruházási és felújítási, valamint fejlesztési forrásait 
a  központi költségvetésről szóló törvény egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium fejezetében 
kell megtervezni.

 (2) Az  egészségügyért felelős miniszter szakmai irányításával és koordinálásával az  egészségügyi felsőoktatási 
intézmény szervezi, illetve annak klinikai központja végzi a szakorvos-, a szakfogorvos-, a szakgyógyszerész-, klinikai 
szakpszichológus, népegészségügyi szakemberképzést, a  más felsőfokú végzettséggel rendelkezők egészségügyi 
szak- és továbbképzését, továbbá közreműködik e  feladatok ellátásában. A  tudománypolitikáért felelős miniszter 
irányítja és koordinálja – a  törvény alapján az  egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó kutatások 
kivételével – az ágazati kutató-fejlesztő tevékenységet.

9. § (1) A  klinikai központnál betegellátásra irányuló jogviszonyban foglalkoztatott dolgozók felett a  kinevezési és 
felmentési jogkört az  országos kórház-főigazgató, minden további munkáltatói jogkört a  klinikai központ elnöke 
gyakorol.

 (2) Az egészségügyi felsőoktatási intézményben a betegellátási munkakörben foglalkoztatott alkalmazott az Nftv.-ben, 
illetve a felsőoktatási intézmény szabályzatában foglalt feltételek teljesítése esetén az Nftv. 27. § (1) bekezdése szerint 
oktatói munkakörben, illetve az Nftv. 33. § (2) bekezdése szerint kutatói munkakörben is foglalkoztatható azzal, hogy 
a  betegellátásra irányuló jogviszonyban és az  oktatói, illetve kutatói munkakör ellátására irányuló jogviszonyban 
végzett tevékenység munkaidő szempontjából egy jogviszonyban végzett munkának minősül. A  kettős feladatot 
ellátó alkalmazott betegellátásra irányuló jogviszonya tekintetében az  (1)  bekezdés szerinti munkáltatói jogokat 
a klinikai központ elnöke, az oktatói, kutatói jogviszonya tekintetében a munkáltatói jogokat a rektor gyakorolja.

 (3) A  (2)  bekezdés szerinti foglalkoztatás esetén az  oktatói és kutatói munkakörhöz szabadságként kizárólag 
pótszabadság jár, melynek igénybevételét a  rendes szabadsággal együtt a  klinikai központ elnöke engedélyezi. 
A klinikai képzésben a betegellátásra irányuló jogviszonyban foglalkoztatott dolgozó oktatást kiegészítő és segítő 
feladatokban részt vehet. A  kettős feladatellátást eredményező foglalkoztatás esetén az  egyes tevékenységekre 
vonatkozó díjazási szabályokat kell alkalmazni.

 (4) A  (2)  bekezdés szerinti alkalmazottak a  kettős feladatellátási kötelezettségük és jogviszonyuk körében mind 
az  egészségügyi minimumfeltételek, mind az  oktatási akkreditáció szempontjából teljes értékű alkalmazottnak 
minősülnek.

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 11. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
 (3) Az 1–9. §, a 12. és a 14. § 2021. január 1-jén lép hatályba.
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11. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi 
CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.

12. §  Az egészségügyi felsőoktatási intézmények e  rendelettel megállapított rendelkezésekre tekintettel módosítják 
a szervezeti és működési, valamint kapcsolódó belső szabályzataikat.

13. §  Az Nftv. 97. § (1) bekezdés c) pontja szerinti egyetemi kórház (a továbbiakban: egyetemi kórház) vezetőjének vezetői 
megbízása, a vezető állású munkaviszonya 2020. december 31-én megszűnik.

14. § (1) 2021. január 1-jével az  egyetemi kórház általános és kizárólagos jogutódja annak az  egészségügyi felsőoktatási 
intézménynek a klinikai központja, amely egészségügyi felsőoktatási intézmény szervezeti egységeként működött.

 (2) Az  egyetemi kórház feladatellátásával összefüggő hatósági engedélyek, valamint a  feladathoz kapcsolódó 
– az egészségügyi államigazgatási szerv nyilvántartásában szereplő – szakellátási kapacitások és az ahhoz tartozó 
ellátási területek jogosultjának a  feladat átvételének időpontjától az  (1)  bekezdés szerinti klinikai központot 
kell tekinteni. A  hatósági engedély módosítását – a  (4)  bekezdésben meghatározott hivatalból induló eljárás 
kivételével – a klinikai központ haladéktalanul kezdeményezi.

 (3) Az  egészségügyi államigazgatási szerv a  jogutódlásra tekintettel hivatalból rendelkezik a  szakellátási kapacitások 
és ellátási területek nyilvántartásának a  (2)  bekezdésben foglaltaknak megfelelő módosításáról, a  kapacitások 
mértékének és a  két egészségügyi szolgáltatónál az  integrációt megelőző fix díjakkal is finanszírozott ellátások 
változatlanul hagyása mellett.

 (4) Az egészségügyi államigazgatási szerv 2021. január 1-jei hatállyal hivatalból módosítja a klinikai központ működési 
engedélyét, illetve új működési engedélyt ad ki (a  továbbiakban: működési engedélyezési eljárás), és hivatalból 
módosítja a jogszabály alapján vezetett működési engedélyt tartalmazó nyilvántartást azzal, hogy
a) a  működési engedélyezési eljárás során a  személyi és tárgyi feltételek tekintetében az  egyetemi kórháztól 

a klinikai központhoz e törvény alapján átkerülő munkavállalókat, közreműködőket és vagyonelemeket kell 
figyelembe venni, a  személyi és tárgyi feltételekről a  klinikai központnak a  működési engedélyezési eljárás 
során nyilatkoznia nem kell,

b) a működési engedélyezési eljárás során az egyetemi kórház működési engedélyében szereplő telephelyeket 
és szakmai struktúrát figyelembe kell venni,

c) a működési engedélyezési eljárás során hozott döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye,
d) a működési engedélyezési eljárás során hozott határozat a közigazgatási perre tekintet nélkül végrehajtható,
e) a működési engedélyezési eljárás során hozott határozat végrehajtása felfüggesztésének nincs helye, és
f ) a  klinikai központ az  egészségügyi államigazgatási szerv részére bejelenti az  e  rendelet alapján számára 

kiadott működési engedély alapjául szolgáló személyi és tárgyi feltételekben az  e  rendelet végrehajtása 
következtében bekövetkező változást az azt követő 30 napon belül.

 (5) Az egészségbiztosítási szerv a működési engedély kézhezvételétől számított öt napon belül kezdeményezi a klinikai 
központ finanszírozási szerződésének 2021. január 1-jei hatállyal történő módosítását, illetve új finanszírozási 
szerződés 2021. január 1-jei hatállyal történő megkötését a  (7)  bekezdésben foglaltak figyelembevételével. 
Az egyetemi kórház 2020. novemberi korrigált és még ki nem fizetett, valamint az azt követő teljesítménye után járó 
finanszírozási díjat az Ebtv. 34. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően a befogadó klinikai központ részére utalja.

 (6) A  folyamatos ellátás biztosítása érdekében a  jogutód klinikai központ az  egyetemi kórháztól átvett feladatot 
a feladat átvételének időpontjától a működési engedély (4) bekezdés szerinti eljárásban történő kiadásáig is köteles 
– a (2) bekezdés alapján – ellátni.

 (7) A (6) bekezdés alapján végzett ellátások után járó finanszírozási díjra a klinikai központ jogosult.
 (8) Az  egészségügyi államigazgatási szerv – az  e  törvény alapján bekövetkező változásokra tekintettel – a  klinikai 

központ (4) bekezdés szerinti működési engedélyének véglegessé válásától számított hatvan napon belül hivatalból 
módosítja a vele szerződésben álló közreműködők működési engedélyét, azzal, hogy
a) a működési engedély módosítása tekintetében a (4) bekezdés c)–e) pontjában foglaltakat alkalmazni kell, és
b) a  közreműködő a  működési engedélye módosításáig az  e  rendelet hatálybalépésekor érvényes működési 

engedélye alapján végezheti a működési engedélye szerinti tevékenységet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 525/2020. (XI. 25.) Korm. rendelete
az orvos- és egészségtudományi felsőoktatási intézmények irányító megyei intézményi feladatokat el nem 
látó klinikai központjainak irányítására a veszélyhelyzet idején alkalmazandó szabályokról

A Kormány 
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 11.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2.  § (1)  bekezdése szerinti országgyűlési 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Ezt a  rendeletet a  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet 
(a  továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt az  orvos- és egészségtudományi képzést folytató egyetemek 
(a továbbiakban: egészségügyi felsőoktatási intézmény) irányító megyei intézményi feladatokat el nem látó klinikai 
központjaira (a továbbiakban: klinikai központ) kell alkalmazni.

2. §  A veszélyhelyzet időtartama alatt a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a  továbbiakban: Nftv.) 
59. címében foglalt rendelkezések nem alkalmazhatók.

3. § (1) Az egészségügyi felsőoktatási intézmény
a) a  felsőoktatási intézmény részeként jogi személyiségű szervezeti egység formájában klinikai központot 

működtet,
b) a  felsőoktatási intézménytől elkülönített szervezeti keretben egészségügyi szolgáltatót létesíthet és tarthat 

fenn.
 (2) A  klinikai központ az  egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedély alapján önálló 

egészségügyi szolgáltatónak minősül. A  klinikai központ vagy klinika elnevezés használatára csak az  e  rendelet 
szerinti egészségügyi felsőoktatási intézmény jogosult.

 (3) A  klinikai központ az  egészségügyi felsőoktatási intézmény egészségügyi szolgáltatást végző és a  felsőoktatási 
képzési programban részt vevő klinikáit, diagnosztikai egységeit és az  egészségügyi szolgáltatás szervezéséhez 
kapcsolódó egyéb egységeit foglalhatja magában.

 (4) Az (1) bekezdés b) pontja esetében az egészségügyi szolgáltatót önálló alapító okirattal vagy egyéb létesítő okirattal 
hozhatja létre az egészségügyi felsőoktatási intézmény.

 (5) Az  egészségügyi felsőoktatási intézmény gyakorlati képzés céljából egészségügyi szolgáltatóval megállapodhat 
gyakorló kórházi, járóbeteg-szakrendelési, gyógyszerészeti feladatok ellátására. Ha a  felsőoktatási intézmény nem 
egészségügyi felsőoktatási intézmény, azonban részt vesz az  egészségtudományi képzésben, az  e  bekezdésben 
foglaltakat a gyakorlati képzés megszervezése tekintetében alkalmazni kell.

 (6) Az egészségügyi felsőoktatási intézmény – jogszabályban meghatározottak szerint – ellátja az igazságügyi szakértői 
tevékenységet.

4. § (1) A klinikai központot az elnök vezeti, aki az egészségügyi felsőoktatási intézményben az egészségügyi szolgáltatás 
irányításáért felelős magasabb vezető. Az  egészségügyi szolgáltatás irányításáért felelős magasabb vezetőnek 
felsőfokú végzettséggel, orvos- és egészségtudomány képzési területen szerzett mesterfokozattal, illetve 
tudományos fokozattal kell rendelkeznie.

 (2) A  klinikai központ elnökét az  egészségügyi felsőoktatási intézmény rektora bízza meg azzal, hogy az  elnök 
megbízásához az egészségügyért felelős miniszter előzetes egyetértését be kell szerezni. A klinikai központ elnöke 
felett a munkáltatói jogokat a rektor gyakorolja.

 (3) A  klinikai központ elnöke önállóan irányítja az  egészségügyi szolgáltatás megszervezését azzal, hogy kapacitás-
átszervezés tekintetében javaslatot tesz az országos kórház-főigazgató részére.

 (4) A  klinikai központ elnöke a  klinikai központ dolgozói felett – a  kancellár hatáskörébe tartozó feladatokat ellátó 
alkalmazottak kivételével – gyakorolja a  munkáltatói jogokat a  bérgazdálkodást érintő, a  kancellár egyetértésével 
hozható döntések kivételével.
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 (5) A klinikai központ elnöke
a) a  klinikai központ működésével és tevékenységével összefüggésben az  egészségügyi felsőoktatási 

intézmény képviseletében – az  egészségügyi felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzata 
szerint – eljárhat,

b) részt vesz az  egészségügyi felsőoktatási intézmény klinikai oktatási feladatainak szervezésében, valamint 
oktatói, kutatói tevékenységet végezhet.

5. § (1) A klinikai központ által nyújtott egészségügyi szolgáltatások tekintetében az országos kórház-főigazgató gyakorolja 
az alábbi szakmai fenntartói jogköröket:
a) klinikai központ által kötendő egészségügyi ellátási szerződés jóváhagyása,
b) a  klinikai központ kapacitásainak átcsoportosításával, csökkentésével, illetve szakmai összetételével 

kapcsolatos módosítás kezdeményezése,
c) a klinikai központ ellátási területe módosításának kezdeményezése,
d) váratlan esemény vagy előre nem látható módon bekövetkező ellátási szükséglet miatt szükséges 

többletkapacitásra kötendő finanszírozási szerződés kezdeményezése,
e) a klinikai központnak az Egészségbiztosítási Alapból származó bevételeit tartalmazó számla megterheléséhez 

való hozzájárulás a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény, valamint az ennek végrehajtására 
kiadott kormányrendelet szerint meghatározott esetben,

f ) a klinikai központ működési engedélyének módosítása iránti kérelem előzetes jóváhagyása a klinikai központ 
által végezhető szakmák, az  ellátás progresszivitási szintje és formája, az  ágyszám és a  heti rendelési idő 
tekintetében,

g) a  klinikai központ működési engedélyében szereplő egészségügyi szolgáltatás szüneteltetéséhez és annak 
meghosszabbításához való hozzájárulás, valamint

h) az  egészségügyi intézmények irányítására vonatkozó jogszabályban foglaltakat nem érintve 
az egészségügyért felelős miniszter által meghatározott szakmai irányítási feladatok ellátása.

 (2) A  szakellátási kapacitással és ellátási területtel kapcsolatos döntéshozatal során az  egészségügyi államigazgatási 
szervnek az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti kezdeményezésnek megfelelően kell eljárnia.

 (3) A  klinikai központ tekintetében az  (1) és (2)  bekezdés alá nem tartozó esetben az  egészségügyi felsőoktatási 
intézmény rektora gyakorolja a fenntartói és irányítási jogköröket.

 (4) Az  országos kórház-főigazgató e  rendeletben megállapított jogköre nem vonható el és a  jogkör gyakorlása során 
az országos kórház-főigazgató nem utasítható.

6. § (1) A  klinikai központ működésére és szervezetére, a  klinikai központ vezetőjének jogaira és kötelezettségeire 
vonatkozó szabályokat – az Nftv. és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) irányadó 
rendelkezéseinek figyelembevételével –, valamint a  klinikai központ gazdálkodására vonatkozó szabályokat 
az egészségügyi felsőoktatási intézmény intézményi dokumentumában kell meghatározni.

 (2) A  klinikai központ és az  egészségügyi felsőoktatási intézmény az  egészségügyi szolgáltatás megszervezése 
keretében köteles az  orvos- és egészségtudományi klinikai képzés szakmai-működési, a  betegellátás önálló és 
a  betegellátás, oktatás, kutatás közös infrastruktúrájának működtetési, üzemeltetési feladatainak, a  gazdasági, 
igazgatási és adminisztrációs feladatainak ellátási módjáról és finanszírozásáról intézményi dokumentumban 
rendelkezni, valamint egyes költségvetési évekhez kapcsolódó változó feladatokról belső megállapodást, illetve 
szerződést kötni. A klinikai központ éves költségvetését ezek figyelembevételével kell meghatározni.

7. § (1) A klinikai központ részt vesz
a) az  egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvényben foglaltak, valamint 

az Eütv. szerint a területi egészségügyi szolgáltatások nyújtásában, a szakellátás különböző progresszivitású 
szintjei szerinti betegellátásban,

b) a  tancélú gyógyító-megelőző tevékenység keretében az  egészségügyi felsőoktatási intézmény képzési és 
kutatási feladatainak ellátásában.

 (2) Az  egészségbiztosítási szerv – a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvényben  
meghatározottak figyelembevételével – az egészségügyért felelős miniszter által kijelölt szerv egyetértésével külön 
finanszírozási szerződést köt a klinikai központtal.
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 (3) A klinikai központ – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott feladatok tekintetében – elkülönített kincstári 
számlával rendelkezik. Az  egészségbiztosítási szerv által az  egészségügyi szolgáltatás ellenértékeként biztosított 
összeg csak a finanszírozási szerződésben meghatározott feladatokra használható fel.

 (4) Az  Egészségbiztosítási Alap terhére beszerzett, illetve működtetett vagyon értékesítése, hasznosítása esetén 
az egészségügyért felelős miniszter egyetértését be kell szerezni.

8. § (1) A  klinikai központ tekintetében az  egészségügyi felsőoktatási intézmény egészségügyi szolgáltatásának forrásait, 
illetve a  betegellátó tevékenységhez kapcsolódó központi beruházási és felújítási, valamint fejlesztési forrásait 
a  központi költségvetésről szóló törvény egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium fejezetében 
kell megtervezni.

 (2) Az  egészségügyért felelős miniszter szakmai irányításával és koordinálásával az  egészségügyi felsőoktatási 
intézmény szervezi, illetve annak klinikai központja végzi a szakorvos-, a szakfogorvos-, a szakgyógyszerész-, klinikai 
szakpszichológus, népegészségügyi szakemberképzést, a  más felsőfokú végzettséggel rendelkezők egészségügyi 
szak- és továbbképzését, továbbá közreműködik e  feladatok ellátásában. A  tudománypolitikáért felelős miniszter 
irányítja és koordinálja – a  törvény alapján az  egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó kutatások 
kivételével – az ágazati kutató-fejlesztő tevékenységet.

9. § (1) Az egészségügyi felsőoktatási intézményben a betegellátási munkakörben foglalkoztatott alkalmazott az Nftv.-ben, 
illetve a felsőoktatási intézmény szabályzatában foglalt feltételek teljesítése esetén az Nftv. 27. § (1) bekezdés szerint 
oktatói munkakörben, illetve az Nftv. 33. § (2) bekezdés szerint kutatói munkakörben is foglalkoztatható azzal, hogy 
a  betegellátásra irányuló jogviszonyban és az  oktatói, illetve kutatói munkakör ellátására irányuló jogviszonyban 
végzett tevékenység munkaidő szempontjából egy jogviszonyban végzett munkának minősül. A  kettős feladatot 
ellátó alkalmazott betegellátásra irányuló jogviszonya tekintetében az  e  bekezdés szerinti munkáltatói jogokat 
a klinikai központ elnöke, az oktatói, kutatói jogviszonya tekintetében a munkáltatói jogokat a rektor gyakorolja.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti foglalkoztatás esetén az  oktatói és kutatói munkakörhöz szabadságként kizárólag 
pótszabadság jár, melynek igénybevételét a  rendes szabadsággal együtt a  klinikai központ elnöke engedélyezi. 
A klinikai képzésben a betegellátásra irányuló jogviszonyban foglalkoztatott dolgozó oktatást kiegészítő és segítő 
feladatokban részt vehet. A  kettős feladatellátást eredményező foglalkoztatás esetén az  egyes tevékenységekre 
vonatkozó díjazási szabályokat kell alkalmazni.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti alkalmazottak a  kettős feladatellátási kötelezettségük és jogviszonyuk körében mind 
az  egészségügyi minimumfeltételek, mind az  oktatási akkreditáció szempontjából teljes értékű alkalmazottnak 
minősülnek.

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 11. § 2021. január 15-én lép hatályba.

11. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi 
CIX. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.

12. §  Az egészségügyi felsőoktatási intézmények e  rendelettel megállapított rendelkezésekre tekintettel módosítják 
a szervezeti és működési, valamint kapcsolódó belső szabályzataikat.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 526/2020. (XI. 25.) Korm. rendelete
az egészség- és önsegélyező pénztáraknak a szociális intézményekre vonatkozó működési és üzemeltetési 
szabályairól

A Kormány az  Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78.  § (6)  bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §  Ezt a rendeletet az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) 
72/A. § (3) bekezdése szerinti kölcsönös biztosító egyesület (a továbbiakban: Egyesület) egészség- és önsegélyező 
állományát átvevő egészség- és önsegélyező pénztárra, az  állományátvétellel átvett tagjaira, illetve a  pénztárnak 
az egészség- és önsegélyező tevékenységére kell alkalmazni.

2. Az egészség- és önsegélyező állomány átvételére vonatkozó rendelkezések

2. §  Az állományátruházás során a  biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 445.  § (1) és 
(2)  bekezdésében meghatározott kölcsönös biztosító egyesület és az  állományt átvevő egészség- és önsegélyező 
pénztár közötti, az Öpt. 72/A. § (2) bekezdése szerinti megállapodásában legalább az alábbiakról kell rendelkezni:
a) az  Öpt. 12/A.  § (4)  bekezdése szerinti célzott szolgáltatásra vonatkozó feltételrendszerről azzal, hogy 

e  rendelet alkalmazásában az  állományt átadó Egyesületre a  munkáltató tagra, valamint támogatóra 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni;

b) az  átruházott és a  maradvány állomány egészség- és önsegélyező pénztár működési, valamint likviditási 
alapjába jóváírásra kerülő részének meghatározásáról és

c) az  átruházott állomány bevételeiből az  egészség- és önsegélyező pénztár működési, valamint likviditási 
alapjába jutó hányadának meghatározásáról.

3. Az egészség- és önsegélyező állományra vonatkozó rendelkezések

3. § (1) Az állományátruházást követően az átvett egészség- és önsegélyező állományt az átvevő egészség- és önsegélyező 
pénztár a  vagyonán belül elkülönítetten tartja nyilván, és a  2.  §-ban meghatározottakra is figyelemmel, 
a (2) bekezdés szerinti szolgáltatások finanszírozása céljából, elkülönítetten kezeli.

 (2) Az  egészség- és önsegélyező állományból az  Öpt. 72/A.  § (3)  bekezdés szerint nyújtható szolgáltatásokat 
az  egészség- és önsegélyező pénztár az  Öpt. 12/A.  §-a alapján, az  állományátruházással az  Egyesülettől átvett 
tagság részére nyújtja, és ezt az egészség- és önsegélyező pénztárak pénzügyi felügyeletét ellátó szerv ellenőrzési 
eljárása során figyelembe veszi.

4. Átmeneti és záró rendelkezések

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

5. §  E rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

6. §  Az Öpt. 37. § (5) bekezdésében meghatározott és az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes 
gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet befektetésekre vonatkozó szabályaitól az átvevő 
egészség- és önsegélyező pénztár az  egészség- és önsegélyező állomány tekintetében a  vagyonátvétel napját 
követő egy évig eltérhet.

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

A Kormány 1846/2020. (XI. 25.) Korm. határozata
a veszélyhelyzettel összefüggésben a közfoglalkoztatási szabályok eltérő alkalmazásáról

A Kormány a  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az  egyes 
munkaerőpiaci intézkedések eltérő alkalmazásának szabályait az alábbiak szerint határozza meg:
 1.  A  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az  egyes 

munkaerőpiaci intézkedésekről szóló 1139/2017. (III. 20.) Korm. határozat 1.  pont c) és d)  alpontját nem kell 
alkalmazni.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1847/2020. (XI. 25.) Korm. határozata
a koronavírus-világjárvány egyes kulturális feladatot ellátó gazdasági társaságokat érintő hatásának 
enyhítéséről

A Kormány
 1. egyetért

a) a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852. hrsz., 
cégjegyzékszám: 13-09-129463), valamint

b) a  Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 8360 Keszthely, Kastély utca 1., 
cégjegyzékszám: 20-09-069758)

koronavírus-világjárvány negatív hatásainak kompenzálása érdekében jelentkező többletfeladatainak 
támogatásával;

 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  miniszterelnök kabinetfőnökének bevonásával – gondoskodjon az  1.  pont 
a)  alpontja szerinti támogatási cél megvalósításához 298  000  000  forint, valamint az  1.  pont b)  alpontja szerinti 
támogatási cél megvalósításához 388 000 000 forint többletforrás biztosításáról a Magyarország 2020. évi központi 
költségvetéséről szóló 2019.  évi LXXI.  törvény 1.  melléklet XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 21. Központi 
kezelésű előirányzatok cím, 2. A  Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos 
bevételek és kiadások alcím, 1. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok 
támogatása jogcímcsoport javára.

Felelős: pénzügyminiszter 
a miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1848/2020. (XI. 25.) Korm. határozata
az alapellátásban dolgozó orvosok és szakdolgozók béremeléséhez szükséges 2021. évi forrás biztosításáról

A Kormány
 1. felkéri az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  háziorvosok praxisközösségekbe, a  házi gyermekorvosok 

csoportpraxisokba történő szerveződése érdekében teremtse meg a  praxisközösségek, csoportpraxisok jogi 
kereteit;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2021. december 31.

 2. felkéri az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  háziorvosi és házi gyermekorvosi, illetve az  alapellátást nyújtó 
fogorvosi körzetek kialakításához adott szempontrendszerét aktualizálja és elektronikus formában tegye közzé 
a kormányzati honlapon;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2021. január 1.

 3. a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 12.  § 
(2)  bekezdésében biztosított jogkörében elrendeli a  Kvtv. 1.  melléklet LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni 
Védekezési Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási Alap cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai alcím, 7. Gyógyító-
megelőző ellátás jogcímcsoport, 1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás jogcím előirányzat 71 558 900 000 forinttal 
történő megemelését, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2021. január 1-jét követően azonnal
 4. felkéri a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon a  2022. és 2023. évi 

költségvetés tervezése során a szükséges fedezet betervezéséről.
Felelős: pénzügyminiszter  

emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 2022. és 2023. évi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1848/2020. (XI. 25.) Korm. határozathoz

LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap

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

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

hatása
LXXII.

1 Egészségbiztosítási Alap
2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai

7
222134 1 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás

K5                  71 558 900 000    

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

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

hatása

 forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jogcím 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 név (+/-) következő

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

hatása

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

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

Magyar Államkincstár teljesítésarányos   
egyéb: azonnal                  71 558 900 000                     71 558 900 000    

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat 

száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat 

száma
Államháztartási 

egyedi azonosító

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

1 példány

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

Államháztartási 
egyedi azonosító

Gyógyító-megelőző ellátás

Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap

Egyéb működési célú kiadások
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A Kormány 1849/2020. (XI. 25.) Korm. határozata
kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

 1. A  Kormány a  kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvény 12.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva dr. Kovács Zoltánt e határozat közzétételét követő naptól kormánybiztossá (a továbbiakban: 
kormánybiztos) nevezi ki.

 2. A kormánybiztos ellátja
a) a  2021.  évi „Egy a  természettel” Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállítás és az  ehhez kapcsolódó 

rendezvénysorozat (a  továbbiakban: Rendezvénysorozat) megrendezésével, szervezésével és 
lebonyolításával, valamint

b) az  52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszussal (a  továbbiakban: Kongresszus) összefüggő kormányzati 
feladatok szakmai koordinációjával

kapcsolatos feladatokat.
 3. A kormánybiztos a 2. pont szerinti feladatkörében eljárva

a) összehangolja a  Rendezvénysorozat megvalósításában őt segítő Szervezőbizottság, illetve a  közreműködő 
szervezetek, személyek és munkacsoportok feladatait, nyomon követi a  feladatok teljesítését, valamint 
rendszeresen tájékoztatja az érintetteket;

b) ellátja a Rendezvénysorozatot érintő fejlesztésekkel kapcsolatos állami feladatok koordinációját;
c) felelős a  Rendezvénysorozat megvalósításában feladattal rendelkező állami szervekkel, gazdasági 

társaságokkal, az állami erdőgazdaságokkal, illetve társadalmi szervezetekkel való kapcsolattartásért;
d) összehangolja a  Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanácsnak a  Rendezvénysorozat megvalósításával 

kapcsolatos tevékenységét és a különböző nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartást;
e) előkészíti a  Rendezvénysorozat költségvetési tervét, és gondoskodik a  rendelkezésre álló források 

zökkenőmentes felhasználásáról;
f ) javaslatot tesz a  Kormány számára a  fejlesztések kormányzati szándéknak megfelelő megvalósításához, 

befejezéséhez és lezárásához kapcsolódó jogalkotói és egyéb döntést igénylő feladatok vonatkozásában;
g) koordinálja a  Rendezvénysorozat lebonyolításának végrehajtására létrehozott gazdálkodó szervezet 

az  Egy  a  Természettel Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a  továbbiakban: Társaság) szakmai 
tevékenységét;

h) – a  Kongresszus kormányzati kapcsolattartójaként – gondoskodik a  Kongresszus és a  Rendezvénysorozat 
közötti feladatok koordinációjáról.

 4. A  kormánybiztos a  2. és 3.  pont szerinti feladatai ellátása során együttműködik a  miniszterelnök általános 
helyettesével, az  agrárminiszterrel, az  innovációért és technológiáért felelős miniszterrel, a  miniszterelnök 
kabinetfőnökével, a  feladatkörükben érintett miniszterekkel, a  Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen 
Működő Részvénytársasággal, a  kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sporteseményekért felelős 
kormánybiztossal, a Társasággal, valamint a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Titkárságával.

 5. A kormánybiztos a 2. pont szerinti feladatköre ellátásáért a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány 
tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 31. § (1) bekezdése szerinti díjazásra jogosult.

 6. A  kormánybiztost a  2.  pont szerinti tevékenységének ellátásában az  Innovációs és Technológiai Minisztériumban 
működő ötfős titkárság segíti.

 7. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök általános helyettese irányítja.
 8. A Kormány felhívja az irányítása alatt álló szerveket, intézményeket, hogy az általános együttműködési kötelezettség 

keretében a  kormánybiztos feladatának ellátásához szükséges – személyes adatokat nem tartalmazó – adatokat, 
információkat, elemzéseket bocsássák a kormánybiztos rendelkezésére.

 9. A  Kormány felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy haladéktalanul intézkedjen 
a  kormánybiztos feladat- és hatásköre gyakorlásával összefüggő jogszabályoknak és közjogi szervezetszabályozó 
eszközöknek a 3. pontban foglaltak érvényesüléséhez szükséges módosításáról.

 10. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 11. Hatályát veszti a 2021. évi „Egy a természettel” Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállítás és az ehhez kapcsolódó 

Rendezvénysorozat lebonyolításáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1633/2018. (XI. 30.) 
Korm. határozat.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1850/2020. (XI. 25.) Korm. határozata
a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, valamint a XI. Miniszterelnökség fejezet közötti 
előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva, az  egyes külképviseletek, rezidenciák, illetve magyar közösségek összetartozását elősegítő intézmények 
támogatásával összefüggésben a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi  
LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet,  
2. Külképviseletek igazgatása cím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű 
előirányzatok cím, 7. A  Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcím,  
1. Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok tőkeemelése jogcímcsoport javára  
100 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1850/2020. (XI. 25.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- 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
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

004118 2 Külképviseletek igazgatása
K6 Beruházások -100 000 000

XI. Miniszterelnökség
32 Központi kezelésű előirányzatok

7 A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások 
361951 1 Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok tőkeemelése

K6 Beruházások 100 000 000

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- 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- 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
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

004118 2 Külképviseletek igazgatása -100 000 000

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

Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. név

100 000 000 100 000 000

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

ADATLAP FEJEZETEK KÖZÖTTI ELŐIRÁNYZAT ÁTCSOPORTOSÍTÁSRA 
Költségvetési év: 2020.

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Államháztartási 
egyedi azonosító

Módosítás jogcíme

Módosítás jogcíme

Módosítás jogcíme

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

TÁMOGATÁS

BEVÉTEL

KIADÁSOK

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár 1 példány

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

időarányos
teljesítésarányos
egyéb: azonnal
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős kiadó: Németh Balázs ügyvezető.

A Kormány 1851/2020. (XI. 25.) Korm. határozata
a tatabányai multifunkciós csarnok beruházás megvalósításához kapcsolódó további munkálatokról

 1.  A  Kormány a  tatabányai multifunkciós csarnok beruházás megvalósításáról szóló 1535/2019. (IX. 18.)  
Korm. határozatban foglaltak eredményes végrehajtása érdekében
a) egyetért a tatabányai multifunkciós csarnok beruházáshoz kapcsolódó, annak kivitelezésével párhuzamosan 

megvalósítandó földelszállítási és földlerakási feladatok elvégzésével 3 534 650 203 forint összegben;
b) felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával 

gondoskodjon az  a)  alpont szerinti összeg 2021. évi 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

 2.  A  tatabányai multifunkciós csarnok beruházás megvalósításáról szóló 1535/2019. (IX. 18.) Korm. határozat 
3. pontjában a „24 256 135 206” szövegrész helyébe a „27 702 773 698” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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