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III. Kormányrendeletek

A Kormány 578/2020. (XII. 14.) Korm. rendelete
az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer működéséről

A Kormány az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76.  § (1) bekezdés j)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában
a) eljáró szerv: a  FELIR azonosító köteles tevékenységre vonatkozó jogszabály (a  továbbiakban: tevékenységre 

vonatkozó jogszabály) szerinti, élelmiszerlánc-felügyeleti, állattenyésztési, növénytermesztési, talajvédelmi, 
vadászati, halgazdálkodási, erdészeti vagy mezőgazdasági igazgatási feladatokat ellátó szerv;

b) FELIR azonosító köteles tevékenység: az  1.  mellékletben felsorolt, nyilvántartásba vételi vagy engedélyezési 
kötelezettség alá tartozó tevékenység.

 (2) Az  élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszert (a  továbbiakban: FELIR) a  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) működteti.

 (3) A  FELIR azonosító köteles tevékenységet végző természetes és jogi személynek e  tevékenység végzéséhez 
FELIR azonosítóval kell rendelkeznie.

2. A FELIR-ben történő nyilvántartásba vétellel és a FELIR azonosító kiadásával kapcsolatos hatósági 
eljárás

2. § (1) A FELIR azonosító köteles tevékenységet végző természetes és jogi személynek a FELIR-ben történő nyilvántartásba 
vétel (a továbbiakban: FELIR nyilvántartásba vétel) iránti bejelentésben (a továbbiakban: bejelentés) meg kell adnia 
a 2. mellékletben meghatározott adatokat.

 (2) A bejelentést
a) az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 

(a továbbiakban: Eüsztv.) 9. § (1) bekezdésében meghatározott ügyfelek az Eüsztv. rendelkezései szerint,
b) természetes személyek személyesen vagy elektronikus úton
tehetik meg.

 (3) A bejelentést elektronikus úton, a NÉBIH honlapján rendszeresített Ügyfélprofil Rendszeren keresztül kell benyújtani, 
a Központi Azonosítási Ügynök rendszeren keresztül történő azonosítást követően.

 (4) Természetes személyek személyes ügyintézés esetén a bejelentést megtehetik az adott tevékenység nyilvántartásba 
vételéért vagy engedélyezéséért felelős eljáró szervnél vagy a NÉBIH-nél.

 (5) A  FELIR nyilvántartásba vételi eljárással egyidejűleg teljesíthető a  (3)  bekezdésben meghatározott módon, 
a szükséges adatok megadásával
a) a  tevékenységre vonatkozó jogszabályban előírt, a  tevékenység megkezdésével kapcsolatos bejelentési 

kötelezettség,
b) az  engedélyköteles tevékenységnek a  veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és 

a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 400. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzött bejelentése 
(a továbbiakban: ellenőrzött bejelentés).

 (6) Engedélyköteles tevékenység esetén az  ügyfélnek a  (3)  bekezdésben meghatározott módon történő 
FELIR nyilvántartásba vételi eljárást követő 6 hónapon belül meg kell indítania a tevékenységengedélyezési eljárást, ha
a) az ügyfél az ellenőrzött bejelentés helyett a tevékenységét engedély alapján kívánja folytatni,
b) az engedélyköteles tevékenység nem végezhető ellenőrzött bejelentés alapján.

 (7) Ha az  ügyfél már rendelkezik FELIR azonosítóval, és új tevékenységet kíván folytatni, a  bejelentés megtételére  
a (2)–(6) bekezdésben foglaltak irányadóak.
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3. § (1) A  2.  § (5)  bekezdésében meghatározott esetekben a  FELIR nyilvántartásba vétel és a  FELIR azonosító kiadása 
a tevékenység nyilvántartásba vételével egyidejűleg történik meg.

 (2) Ha az ügyfél által megadott vagy más adatkezelő szervtől átvett adat és a hatósági ellenőrzésen megállapított vagy 
közhiteles nyilvántartásban szereplő adat között eltérés van, a  NÉBIH a  hatósági ellenőrzésen megállapított vagy 
a közhiteles nyilvántartásban szereplő adatot átvezeti a FELIR-ben.

3. Az eljáró szerv feladatai

4. § (1) Az eljáró szerv a FELIR nyilvántartásba vételi eljárás során, személyes ügyintézés esetén
a) ellenőrzi a  kérelmezőnek a  személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az  azonosító kódok 

használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 4.  § (4)  bekezdése szerinti természetes személyazonosító adatait 
(a továbbiakban: természetes személyazonosító adatok),

b) a  FELIR nyilvántartásba vételhez szükséges adatok rögzítésével elindítja a  FELIR nyilvántartásba vétellel és 
FELIR azonosítóval kapcsolatos elektronikus ügyintézési folyamatot.

 (2) Az  eljáró szerv az  alkalmazásában álló, a  FELIR-t feladatai ellátásához használó személyek természetes 
személyazonosító adatait FELIR felhasználóként rögzíti a FELIR-ben.

 (3) Az  eljáró szerv az  általa nyilvántartásba vett vagy engedélyezett tevékenység adatait rögzíti a  FELIR-ben. 
Ha  az  ügyfél nem rendelkezik FELIR azonosítóval, az  (1)  bekezdésben foglaltak szerint közreműködik annak 
kiadásában.

 (4) Az eljáró szerv rögzíti a FELIR-ben, ha
a) az ügyfélnek a tevékenység végzését megtiltja,
b) visszavonja az ügyfél engedélyét, vagy kezdeményezi annak visszavonását,
c) a tevékenységre vonatkozó jogszabályok szerinti nyilvántartásból törli az ügyfelet, vagy
d) az ügyfél bejelenti tevékenységének megszüntetését.

 (5) Ha az  eljáró szerv hatósági eljárása során megállapítja, hogy a  tevékenység adatai eltérnek az  engedélyezett 
vagy bejelentett tevékenység FELIR-ben nyilvántartásba vett adataitól, vagy az  ügyfél az  eljáró szervnél bejelenti 
adatainak változását, az eljáró szerv módosítja a FELIR-ben szereplő adatokat.

4. A FELIR azonosító, a NÉBIH tevékenység-azonosító és a NÉBIH létesítmény-azonosító

5. § (1) A FELIR azonosító két betűből és hét arab számjegyből áll. Az első hat számjegyet folyósorszámozás módszerével 
kell képezni, a hetedik számjegy automatikusan generált ellenőrző szám.

 (2) Az ügyfél részére a tevékenységei számától függetlenül egy FELIR azonosító kerül megállapításra.
 (3) A már egyszer kiadott FELIR azonosító ismételten nem adható ki.
 (4) A  NÉBIH a  FELIR-ben rögzített adatok alapján automatizáltan, a  FELIR által generálva egyedi NÉBIH tevékenység-

azonosítót, illetve NÉBIH létesítmény-azonosítót állapít meg.
 (5) Az  eljáró szerv a  tevékenység nyilvántartásba vételi vagy engedélyezési eljárása során hozott döntésének 

tartalmaznia kell
a) az ügyfél FELIR azonosítóját,
b) a NÉBIH tevékenység-azonosítót, illetve
c) a NÉBIH létesítmény-azonosítót.

5. A FELIR azonosító felfüggesztése, visszavonása

6. § (1) A NÉBIH a FELIR azonosítót felfüggeszti, ha
a) az  eljáró szerv rögzíti a  tevékenység végzésének megtiltására, engedély visszavonására, nyilvántartásból 

történő törlésre irányuló hatósági intézkedést a  FELIR-ben, és az  intézkedés az  ügyfél valamennyi 
tevékenységét érinti,

b) az ügyfél bejelentése alapján az eljáró szerv rögzíti a FELIR-ben az ügyfél tevékenységének megszüntetését, 
és a bejelentés az ügyfél valamennyi tevékenységét érinti,

c) az  ügyfél elektronikus úton kezdeményezte a  FELIR nyilvántartásba vételt, de 6 hónapon belül nem 
kezdeményezte a kérelmezett tevékenység engedélyezési eljárását az eljáró szervtől,
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d) az  ügyfél tevékenysége tekintetében a  FELIR-ben nem történik adatforgalom egy naptári éven belül, és 
a  NÉBIH felszólítása ellenére az  ügyfél nem nyilatkozik 30 napon belül tevékenysége aktív állapotával 
kapcsolatban.

 (2) A NÉBIH a FELIR azonosító felfüggesztését megszünteti, és az azonosítót visszaállítja az ügyfél kérelmére, ha az ügyfél
a) a  hatóság hozzájárulásával a  tevékenység folytatására ismét jogosulttá válik, és ezt az  eljáró szerv rögzíti 

a FELIR-ben,
b) bejelenti szüneteltetett, megszüntetett tevékenysége újrakezdését, és azt az eljáró szerv rögzíti a FELIR-ben,
c) új tevékenység megkezdését jelenti be, és a tevékenység végzése FELIR azonosító köteles,
d) az  (1)  bekezdés d)  pontja szerinti felfüggesztés esetén ezt kérelmezi, és nem áll fenn a  FELIR azonosító 

felfüggesztésének az (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott egyik esete sem.

7. § (1) A  NÉBIH a  FELIR azonosítót visszavonja, ha bejelentés vagy közhiteles nyilvántartás adatai alapján megállapítja, 
hogy a FELIR azonosítóval rendelkező
a) jogi személy megszűnt, vagy
b) természetes személy elhalálozott.

 (2) A visszavont FELIR azonosító nem állítható vissza és nem adható ki más ügyfélnek.

6. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2021. április 1-jén lép hatályba.
 (2) A 2. § (5) bekezdés b) pontja 2022. január 1-jén lép hatályba.

9. §  Ha az  eljáró szerv megállapítja, hogy az  ügyfél szerepel a  FELIR nyilvántartásban, de e  rendelet hatálybalépését 
megelőzően számára nem került FELIR azonosító megállapításra, haladéktalanul gondoskodik annak kiadásáról, 
a 4. § (1) bekezdésében foglaltak szerint.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 578/2020. (XII. 14.) Korm. rendelethez

FELIR azonosító köteles tevékenységek

A következő tevékenységek kizárólag FELIR azonosító megléte esetén végezhetőek:
 1. élelmiszer-termelési, tenyésztési, kísérleti célból tartott állatok forgalomba hozatala;
 2. élelmiszer-, takarmánytermelési célból termesztett növény, növényi termék forgalomba hozatala;
 3. a szőlőtermesztésről és a  borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 11.  § (1)  bekezdése szerint 

adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó tevékenységek;
 4. szaporítóanyag előállítása, tárolása, forgalomba hozatala;
 5. az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában, valamint az  élelmiszerláncról és 

hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) végrehajtására kiadott jogszabályban 
meghatározott esetekben engedélyezett vagy nyilvántartott élelmiszer- vagy takarmánylétesítmény 
működtetése, élelmiszer- vagy takarmányvállalkozási tevékenység folytatása;

 6. az Éltv. végrehajtására kiadott jogszabály szerint nyilvántartott vagy engedélyezett laboratórium 
működtetése;

 7. élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak előállítása, első magyarországi 
forgalomba hozatala;

 8. élelmiszerláncban felhasználható fertőtlenítőszer előállítása;
 9. gombaszakellenőri tevékenység;
10. az Éltv. szerinti engedélyköteles termék, valamint EK-műtrágya előállítása vagy forgalomba hozatala;
11. állatgyógyászati készítmény, valamint állatgyógyászati készítménynek nem minősülő állatgyógyászati termék 

előállítása, forgalomba hozatala;
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12. állati vérkészítmény előállítása;
13. az állatok jelölésére szolgáló eszköz forgalomba hozatala;
14. állati eredetű melléktermék kezelése, felhasználása, további feldolgozása, szállítása vagy az ezekből származó 

termék forgalomba hozatala;
15. élőállat-szállítás, élőállat-szállító járművek mosását és fertőtlenítését végző hely, az  idegen állományból 

származó állatok fogadására kiválasztott elkülönítő (karantén), állatrakodó, gyűjtőállomás, kereskedői telep, 
etető-itató állomás, pihentetőállomás működtetése;

16. állatkísérő tevékenység;
17. állatvásár, állatpiac, állatkiállítási hely működtetése;
18. állatkert működtetése;
19. cirkuszi menazséria működtetése;
20. állatmenhely, ebrendészeti telep működtetése;
21. állatpanzió működtetése;
22. állatklinika, állatkórház, állatorvosi rendelő működtetése;
23. állatkozmetika működtetése;
24. kedvtelésből tartott állatok kereskedelmi tevékenység keretében történő forgalmazása;
25. állatkísérleti létesítmény működtetése;
26. veszélyes eb tartása;
27. állatorvosként, növényorvosként, segédszemélyzetként folytatott tevékenység;
28. növényvédelmi munkavégzőként folytatott tevékenység;
29. növényvédelmi szolgáltatási tevékenység;
30. növényvédő szer légi kijuttatása;
31. talajvédelmi szakértői tevékenység;
32. hígtrágya termőföldön történő felhasználása;
33. nem veszélyes hulladék termőföldön történő felhasználása;
34. szennyvíz, szennyvíziszap, szennyvíziszapkomposzt termőföldön történő felhasználása;
35. elismert tenyésztőszervezeti tevékenység;
36. művi szaporítólétesítmény, spermagyűjtő, spermatároló működtetése;
37. méhtartás, méhanyanevelő telep működtetése;
38. vágóállat-minősítés, minősítőhely működtetése, minősítőszervezeti tevékenység;
39. apróvad-gazdálkodás, vadaspark, vadaskert, vadfarm üzemeltetése;
40. vadászatra jogosultként folytatott tevékenység;
41. hivatásos vadászi tevékenység;
42. halgazdálkodási jog jogosultjaként folytatott tevékenység;
43. halászat, horgászat;
44. halőri tevékenység;
45. faanyag-kereskedelmi lánchoz tartozó tevékenység;
46. fenntartható bioüzemanyag-termeléshez kapcsolódó gazdasági tevékenység.

2. melléklet az 578/2020. (XII. 14.) Korm. rendelethez

A FELIR nyilvántartásba vételi eljáráshoz szükséges adatok

 1. Az ügyfél azonosítására szolgáló adatok
1.1. természetes személy:

1.1.1. természetes személyazonosító adatok,
1.1.2. lakcím, egyéni vállalkozó esetén székhely,
1.1.3. adóazonosító jel, őstermelő és egyéni vállalkozó esetén adószám,
1.1.4. elektronikus levelezési cím,
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1.2. jogi személy:
1.2.1. (cég) neve,
1.2.2. amennyiben van, rövid neve,
1.2.3. adóazonosító száma,
1.2.4. székhelye,
1.2.5. cégállapota.

 2. A lakcím, székhely címét az alábbi bontásban kell bejelenteni:
2.1. országnév, a település neve, postai irányítószám, valamint

2.1.1. a közterület neve és jellege, házszám vagy
2.1.2. a helyrajzi szám és a fekvés (belterület/külterület/zártkert),

2.2. amennyiben rendelkezésre áll, az egyéb térinformatikai grafikus, numerikus és leíró adatok, címkoordináták.
 3. Az  ügyfél által végzett vagy végezni kívánt tevékenység, és amennyiben az  adott tevékenység vonatkozásában 

értelmezhető, tevékenységenként a tevékenység végzésének helye.
 4. A tevékenység végzésének helyét az alábbi bontásban kell bejelenteni:

4.1. a település neve, postai irányítószám, valamint
4.1.1. a közterület neve és jellege, házszám vagy
4.1.2. a helyrajzi szám és a fekvés (belterület/külterület/zártkert) vagy
4.1.3. MePAR azonosító,

4.2. amennyiben rendelkezésre áll, az egyéb térinformatikai grafikus, numerikus és leíró adatok, címkoordináták.

A Kormány 579/2020. (XII. 14.) Korm. rendelete
az Ecomont-Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt” gazdasági 
társaság egységesített eljárásrend szerinti megszüntetéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről

A Kormány a  csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Kormány az  Ecomont-Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt” 
(cégjegyzékszám: 13-09-065034, székhely: 2112 Veresegyház, Hajó utca 2.) gazdasági társaságot (a  továbbiakban: 
Társaság) a  csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a  továbbiakban: Cstv.) 65.  § 
(1)  bekezdés b)  pontja és 65.  § (3)  bekezdés e)  pontja alapján stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó 
szervezetté minősíti.

2. §  A Kormány megállapítja, hogy a  Társaság mint stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet 
vonatkozásában a Cstv. 65–67. §-át kell alkalmazni.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 580/2020. (XII. 14.) Korm. rendelete
az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint 
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek 
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. 
(VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 45. §-sal egészül ki:
„45.  § E  rendeletnek az  egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint 
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek 
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 580/2020. (XII. 14.) Korm. rendelettel 
(a  továbbiakban: Módr37.) megállapított 2.  mellékletben foglalt táblázat 51. sorát a  Módr37. hatálybalépésekor 
folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

2. §  Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 580/2020. (XII. 14.) Korm. rendelethez

Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 51. sorral egészül ki:

(A B C

1 A beruházás megnevezése A beruházás megvalósításának helyszíne Koordinációra kijelölt kormánymegbízott)

51.
Telephely bővítésére és 
fejlesztésére irányuló beruházás 
Sümegprága területén

Sümegprága közigazgatási 
területén elhelyezkedő, 
az ingatlan-nyilvántartás szerinti 
külterület 029/12 helyrajzi számú 
ingatlan

Veszprém Megyei 
Kormányhivatalt vezető 
kormánymegbízott

A Kormány 581/2020. (XII. 14.) Korm. rendelete
az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint 
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek 
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12.  § (5)  bekezdés a), d) és f )  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. §  Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 
141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 53. sora szerinti beruházás tekintetében a géntechnológiai hatósági eljárások 
és a  géntechnológiai szakhatósági eljárások nem minősülnek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
ügynek.”

2. §  Az R. a következő 46. §-sal egészül ki:
„46.  § E  rendeletnek az  egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint 
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek 
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 581/2020. (XII. 14.) Korm. rendelettel 
(a továbbiakban: Módr38.) megállapított 1. § (1) és (3) bekezdését, valamint a 2. mellékletben foglalt táblázat 52., 53. 
és 54. sorát a Módr38. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

3. §  Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. §  Az R. 1.  § (1)  bekezdésében a  „Kormány” szövegrész helyébe a  „Kormány – a  (3)  bekezdésben meghatározott 
kivétellel –” szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 581/2020. (XII. 14.) Korm. rendelethez

Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 52., 53. és 54. sorral egészül ki:

(A B C

1 A beruházás megnevezése A beruházás megvalósításának helyszíne Koordinációra kijelölt kormánymegbízott)

52.
Telephely bővítésére és 
fejlesztésére irányuló beruházás 
Töltéstava területén

Töltéstava közigazgatási területén 
elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti külterület 
023/74 helyrajzi számú ingatlan

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatalt vezető 
kormánymegbízott

53.
Telephely bővítésére és 
fejlesztésre irányuló beruházás 
Kaba külterületén

Kaba közigazgatási területén 
elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti külterület 
086/42 helyrajzi számú ingatlan

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatalt vezető 
kormánymegbízott

54.
Gyártócsarnok építésére irányuló 
beruházás Üllő területén

Üllő közigazgatási területén 
elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti belterület 
3757 helyrajzi számú ingatlan

Pest Megyei Kormányhivatalt 
vezető kormánymegbízott
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 12/2020. (XII. 14.) MEKH rendelete
a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának  
a 2021. április 1. napjával induló árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170.  § (5)  bekezdés 1. és 2., valamint 9.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § a) pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet alkalmazási köre

1. §  E  rendeletet kell alkalmazni a  2021. április 1-jétől 2024. december 31-ig tartó árszabályozási ciklusban 
(a továbbiakban: árszabályozási ciklus)
a) a villamosenergia-rendszer használatáért fizetendő díjak (a továbbiakban: rendszerhasználati díjak),
b) a közcélú hálózathoz történő csatlakozásért fizetendő díj (a továbbiakban: csatlakozási díj) és
c) az  elosztó által a  felhasználó vagy engedélyes igénye alapján, valamint a  felhasználó szerződésszegése 

esetén külön díj ellenében végzett szolgáltatások díjainak (a továbbiakban: külön díjak)
(a továbbiakban együtt: díjak) megállapítása során.

2. Értelmező rendelkezések

2. §  E rendelet alkalmazásában
1.  ideiglenes csatlakozást kérő: az  a  leendő rendszerhasználó, aki határozott idejű, legfeljebb 12 hónapos 

időtartamra vonatkozó hálózathasználati szerződést kíván kötni;
2.  indokolt költség: jogszabálynak vagy engedélynek megfelelően az engedélyköteles tevékenység folyamatos 

és biztonságos ellátásához és a  villamosenergia-ipari vállalkozás, mint gazdasági szervezet működéséhez  
– hatékony gazdálkodás mellett – ténylegesen szükséges költség és ráfordítás, beleértve a tőkeköltséget is.

3. A díjak meghatározásának közös alapelvei

3. § (1) A  díjak egymással és az  áralkalmazási feltételeikkel összehangoltan – a  legkisebb költség elvének és a  hálózati 
engedélyesek indokolt költségeinek figyelembevételével – kerülnek megállapításra.

 (2) A díjak mértékének szintje és arányai tekintetében figyelemmel kell lenni az előző árszabályozási ciklusban, valamint 
az adott árszabályozási ciklus előző éveiben hatályos díjmegállapításokra is, és a díjak évenkénti megállapítása során 
– törekedve a díjmegállapítás folyamatosságára és kiegyenlítettségére – lehetőség szerint kerülni kell az egyik évről 
másikra történő nagyarányú változtatásokat.

 (3) A díjak megállapítása során törekedni kell arra, hogy a hálózati engedélyesek
a) ösztönözve legyenek gazdálkodásuk hatékonyságának növelésére,
b) érdekeltté váljanak a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a  továbbiakban: Hivatal) elnöke 

által a  villamosenergia-ellátás minimális minőségi követelményeiről és elvárt színvonaláról kiadott 
határozatokban előírt szolgáltatásminőségi követelmények teljesítésében,
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c) az  ellátásbiztonság növelése érdekében ösztönzést kapjanak a  fenntartható működéshez szükséges 
hálózatfejlesztések végrehajtására,

d) ne legyenek ellenérdekeltek a fogyasztók energiahatékonysági intézkedéseinek támogatásában,
e) kockázatai ne lépjék túl az adott gazdasági viszonyok közötti észszerű mértéket,
f ) kellő előrelátással tudják meghozni gazdasági és üzletpolitikai döntéseiket, és
g) ösztönözve legyenek az  okos hálózatok fejlesztésére, valamint a  támogatási források megszerzésére és 

hatékony felhasználására.

II. FEJEZET
A RENDSZERHASZNÁLATI DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK KERETSZABÁLYAI

4. A rendszerhasználati díjak megállapításának alapelvei

4. § (1) Az átviteli díj – figyelembe véve az átviteli rendszerirányító más forrásból származó bevételeit is – fedezetet nyújt:
a) az átviteli rendszerirányítói engedélyes tevékenység indokolt működési költségére,
b) az  átviteli rendszerirányítói engedélyes tevékenységet szolgáló eszközök indokolt értékcsökkenésére és 

tőkeköltségére,
c) az  átviteli hálózaton elismert hálózati veszteség pótlásához szükséges villamos energia beszerzésének 

indokolt költségére,
d) a  rendszerszintű szolgáltatások biztosításához szükséges résztevékenységeknek a  nemzetgazdasági szintű 

legkisebb költség elvének megfelelő indokolt költségére,
e) az  átviteli rendszerirányítónak a  nemzetközi piacintegrációs kötelezettségei teljesítéséhez tartozó indokolt 

költségére és
f ) az  átviteli rendszerirányítónak jogszabályban, európai uniós jogi aktusban vagy villamosenergia-ellátási 

szabályzatban meghatározott egyéb kötelezettségei teljesítéséhez tartozó indokolt költségére.
 (2) Az  átviteli díj és a  kapcsolódó áralkalmazási feltételek megállapítása során a  Hivatal figyelembe veszi az  azonos 

feszültségszintre csatlakozó rendszerhasználók megkülönböztetés-mentes kezelését, továbbá az  elosztók közötti 
kiegyenlítő fizetések technikai lebonyolításának szükségességét.

 (3) Az átviteli díj Ft/kWh mértékegységben megállapított díj.

5. § (1) Az elosztási díj – figyelembe véve az elosztók más forrásból származó bevételeit is – fedezetet nyújt:
a) az  elosztók engedélyesi tevékenységének indokolt működési költségére, ideértve a  rugalmassági 

szolgáltatásoknak a legkisebb költség elvének megfelelő igénybevételét is,
b) az elosztók engedélyesi tevékenységét szolgáló eszközök indokolt értékcsökkenésére és tőkeköltségére,
c) az  elosztó hálózaton elismert hálózati veszteség pótlásához szükséges villamos energia beszerzésének 

indokolt költségére és
d) a profiltól való eltérés kiegyenlítésének indokolt költségére.

 (2) Az elosztási díj elemei és mértékegységei:
a) elosztói alapdíj, Ft/csatlakozási pont/év,
b) elosztói teljesítménydíj, Ft/kW/év,
c) elosztói forgalmi díj, Ft/kWh,
d) elosztói meddő energia díj, Ft/kVArh.

 (3) Az  elosztási díjelemeket feszültségszintenként, az  indokolt költségekből kiindulva, a  feszültségszintenkénti 
költségarányok, a mérési körülmények és az ösztönzési szempontok figyelembevételével kell megállapítani.

6. §  A közvilágítási elosztási díj Ft/kWh mértékegységben megállapított díj.

5. Az árszabályozási ciklus kezdő időpontjától alkalmazandó rendszerhasználati díjak megállapítása

7. § (1) Az  árszabályozási ciklus kezdő időpontjától alkalmazandó rendszerhasználati díjak (a  továbbiakban: induló 
rendszerhasználati díjak) megállapítása során a Hivatal először az egyes hálózati engedélyesek indokolt költségeit 
határozza meg.
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 (2) A költségek indokoltságát jogcím és mérték szerint a Hivatal a következő csoportosításban vizsgálja:
a) működési költségek,
b) eszközök értékcsökkenési leírása,
c) tőkeköltség,
d) hálózati veszteség, valamint
e) egyedi költségek és egyedi bevételek.

 (3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti működési költségeket a Hivatal a 2019. év kimutatásaiból kiindulva vizsgálja, ennek 
során figyelembe veszi
a) a  2019. évet megelőző évek és a  2019. év folyamatait, elsősorban a  változékonyságnak kitett 

költségelemeknél a  rendelkezésre álló adatok körére, minőségére és időbeli összemérhetőségére is 
tekintettel,

b) a működési költségeket befolyásoló jogszabályok esetleges módosulását,
c) az egyes hálózati engedélyesek működési hatékonysága közötti különbségeket és
d) a Hivatal elnöke által a villamosenergia-ellátás minimális minőségi követelményeiről és elvárt színvonaláról 

kiadott határozatokban előírt szolgáltatásminőségi követelményeknek való megfelelést.
 (4) A  (2)  bekezdés b)  pontja szerinti eszközök értékcsökkenési leírásának és a  (2)  bekezdés c)  pontja szerinti 

tőkeköltség meghatározásához szükséges szabályozási eszközértéknek az  indokolt mértékét a  Hivatal a  hálózati 
eszközök esetében – elsődlegesen – az eredeti bekerülési (aktiválási) érték alapján meghatározott, indexált bruttó 
eszközértékekből, az aktiválás évéből és a Hivatal által megállapított hasznos élettartamokból, az egyéb eszközök 
esetében a könyv szerinti értékekből kiindulva határozza meg. Ennek során a Hivatal
a) a  csatlakozási díjakból finanszírozott eszközök, az  egyéb térítésmentes forrásból finanszírozott eszközök, 

valamint az eszközátvételből származó eszközök értékét és értékcsökkenését kiszűri;
b) a hálózati eszközökre megállapított

ba) nettó eszközértéket az előző árszabályozási ciklus utolsó évének nettó eszközértékével,
bb) értékcsökkenést a ténylegesen elszámolt értékcsökkenéssel

összeveti az indokolatlan mértékű eltérések elkerülése érdekében.
 (5) A (2) bekezdés c) pontja szerinti tőkeköltség hozamtényezőjét a Hivatal a közgazdasági alapelveknek és gazdasági 

feltételeknek megfelelő módon számított súlyozott átlagos adózás előtti tőkeköltség alapján határozza meg, és 
a hozamtényezőt a szabályozási eszközértékre vetíti.

 (6) A  (2)  bekezdés d)  pontja szerinti hálózati veszteség indokolt költségét a  Hivatal a  hálózati veszteség indokolt 
mennyisége és a  piaci villamos energia árak alapján számszerűsített indokolt fajlagos beszerzési költség 
szorzataként határozza meg, figyelembe véve a profil elszámolású felhasználók mennyiségi eltérésének hatását is.

 (7) A (2) bekezdés e) pontja szerinti egyedi tételek vizsgálata során – a 3. § rendelkezéseivel összhangban – a Hivatal 
a következő célkitűzéseket is figyelembe veszi:
a) a  hálózati engedélyes által nem befolyásolható, egyértelműen meghatározható, de változékony 

költségelemek megfelelő nagyságú fedezetet kapjanak, és
b) a  nem a  hatósági árból származó bevételek oly módon legyenek számításba véve, hogy ne jelentsenek 

indokolatlan többletfinanszírozást vagy indokolatlan kockázatot a hálózati engedélyes számára, továbbá
c) folytonossági szempontból indokolt és átlátható szabályok érvényesüljenek az  előző árszabályozási ciklus 

releváns kifutó éves korrekciós mechanizmusai tekintetében.

8. § (1) Az induló rendszerhasználati díjakat a 2019. év mennyiségi adataira alapozva kell meghatározni.
 (2) Az 1. § szerinti árszabályozási ciklus induló árainak megállapítása során a Hivatal a díjakat úgy számszerűsíti, mintha 

az árszabályozási ciklus 2021. január 1. napján indult volna.

9. §  Az  induló rendszerhasználati díjak meghatározását megelőző eszköz- és költség-felülvizsgálat és az  indokolt 
költségek meghatározása során alkalmazott módszerek leírását a  Hivatal által a  honlapján közzétett, a  villamos 
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 143. § (3) bekezdés a) pontja szerinti módszertani 
útmutató tartalmazza.
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6. Az árszabályozási ciklus 2022–2024. éveire vonatkozó rendszerhasználati díjak megállapítása

10. § (1) Az  árszabályozási ciklus 2022–2024. éveire vonatkozó rendszerhasználati díjakat a  Hivatal a  díjmegállapítást 
az  árszabályozási cikluson belül közvetlenül megelőző időszak rendszerhasználati díjaiból és a  rendszerhasználati 
díjak alapjául szolgáló indokolt költségekből kiindulva, a költségek alakulását befolyásoló paraméterek változásait 
figyelembe véve határozza meg.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti rendszerhasználati díjakat a  mennyiségi változásokból adódó kockázatok csökkentése 
érdekében az  ármegállapítással érintett évet két évvel megelőző év tényleges mennyiségi adataira alapozva kell 
meghatározni.

 (3) Az  árszabályozási ciklus 2022–2024. éveire vonatkozó ármegállapítás rendszerét, az  indokolt költségek adott évi 
aktualizált értékének meghatározására alkalmazott módszerek leírását a  Hivatal által a  honlapján közzétett, a VET 
143. § (3) bekezdés b) pontja szerinti módszertani útmutató tartalmazza.

III. FEJEZET
A CSATLAKOZÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK KERETSZABÁLYAI

11. § (1) A  csatlakozási díj megállapítása során – a  3.  § rendelkezéseivel összhangban – a  következő szempontok és 
célkitűzések is figyelembevételre kerülnek:
a) a csatlakozási igények kielégítéséhez szükséges fejlesztések indokolt átlagos ráfordításai,
b) a csatlakozási díjak megfizetése révén szerzett jogosultság nagysága,
c) a rendszerhasználók egyes csoportjainak eltérő teherbíró képessége,
d) a villamos energia rendszer jobb kihasználásának elősegítése és
e) a  hálózati engedélyeseket indokolatlan fejlesztésekre kényszerítő túlzott rendszerhasználói igények 

korlátozása.
 (2) A csatlakozási díjat

a) az erőmű – kivéve a háztartási méretű kiserőművet –,
b) a nagyfeszültségű hálózatra csatlakozó felhasználó és önállóan létesített villamosenergia-tároló vagy
c) az ideiglenes csatlakozást kérő
esetében a  Hivatal elsősorban a  csatlakozás és a  teljesítményigény kielégítése érdekében szükséges beruházások 
figyelembevételével állapítja meg.

 (3) A (2) bekezdésben meghatározott esetekben – a villamos energia csatlakozási díj fizetésére kötelezettek köréről és 
a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló MEKH rendeletben meghatározott feltételek fennállásakor – 
a több hálózati engedélyest érintő beruházás esetén a csatlakozási díjat a hálózati engedélyesek között a villamos 
energia csatlakozási díj fizetésére kötelezettek köréről és a  csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 
MEKH rendeletben meghatározott módon meg kell osztani.

 (4) A középfeszültségű közcélú hálózatra csatlakozó felhasználók és önállóan létesített villamosenergia-tároló esetében 
a VET szerint tételesen megállapítandó csatlakozási díj elemei:
a) a csatlakozási alapdíj és
b) a közcélú vezeték díja.

 (5) A  kisfeszültségű közcélú hálózatra csatlakozó felhasználók és önállóan létesített villamosenergia-tároló esetében 
a VET szerint tételesen megállapítandó csatlakozási díj elemei:
a) a csatlakozási alapdíj,
b) a közcélú vezeték díja és
c) a csatlakozóvezeték díja.

 (6) A csatlakozási alapdíj megállapítása során a Hivatal az érintett elosztók következő ráfordításait veszi figyelembe:
a) a felhasználók csatlakoztatásával összefüggő, általános jellegű ráfordítások és
b) a  meglévő közcélú elosztó hálózat nem nyomvonalas létesítményeinek fejlesztésével – ideértve 

a transzformációs kapacitások növelését is – összefüggő ráfordítások.
 (7) A  közcélú vezeték díját és a  csatlakozóvezeték-díjat a  Hivatal a  felhasználók közcélú hálózathoz való 

csatlakoztatásához szükséges nyomvonalas létesítmények létesítésével kapcsolatos beruházások 
figyelembevételével állapítja meg.
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 (8) A (3) és (4) bekezdés szerinti díjelemeket a Hivatal országosan egységesen állapítja meg.
 (9) A csatlakozási díjak mértéke az árszabályozási cikluson belül módosítható.

IV. FEJEZET
A KÜLÖN DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSAINAK KERETSZABÁLYAI

12. § (1) Az  elosztó által a  felhasználó vagy az  engedélyes igénye alapján, valamint a  felhasználó szerződésszegése esetén 
végezhető külön szolgáltatások a  fogyasztásmérő-berendezéssel kapcsolatos szolgáltatás, a  villamosenergia-
ellátásból való kikapcsolás, a  kikapcsolás utáni visszakapcsolás, a  rendkívüli leolvasás, a  feszültségmentesítés 
és a  feszültség alá helyezés, a  hálózathoz való csatlakozással összefüggő szolgáltatások, valamint a  szerződéses 
jogviszonnyal kapcsolatban a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási 
szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb külön szolgáltatások.

 (2) A  külön díj ellenében végzett szolgáltatások díjait a  Hivatal tételesen vagy a  kiszámítására vonatkozó módszer 
előírásával határozza meg. A  Hivatal a  külön díjak megállapítása során figyelembe veszi az  adott szolgáltatás 
elvégzéséhez szükséges munkaidőt és a helyszíni munkavégzés fajlagos költségét is.

 (3) A külön díjak megállapítása során – a 3. § rendelkezéseivel összhangban – a Hivatal a következő célkitűzéseket is 
figyelembe veszi:
a) az elosztókkal szemben felmerülő, túlzott rendszerhasználói igények korlátozása és
b) az  egyedi rendszerhasználói igények kielégítésének máshogy nem fedezett költségeivel arányos bevétel 

biztosítása.
 (4) A külön díjakat a Hivatal országosan egységesen állapítja meg.
 (5) A külön díjak mértéke az árszabályozási cikluson belül módosítható.

V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 14. § 2021. április 1. napján lép hatályba.
 (3) Ez a rendelet a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és a villamos energia belső 
piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2012/27/EU irányelv módosításáról szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/944 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 (4) Ez a  rendelet a villamos energia belső piacáról szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/943 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

14. §  Hatályát veszti a  villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának 
keretszabályairól szóló 7/2016. (X. 13.) MEKH rendelet.

  Horváth Péter János s. k.,
  elnök
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A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 13/2020. (XII. 14.) MEKH rendelete
a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának 
keretszabályairól szóló 7/2016. (X. 13.) MEKH rendelet módosításáról, a villamos energia rendszerhasználati 
díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet 
módosításáról, valamint a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak 
meghatározásának keretszabályairól szóló 7/2016. (X. 13.) MEKH rendelet módosításáról szóló  
4/2020. (V. 13.) MEKH rendelet hatályba nem lépéséről

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170.  § (5)  bekezdés 1., 2. és 9.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12.  § a)  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. A villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának 
keretszabályairól szóló 7/2016. (X. 13.) MEKH rendelet módosítása

1. §  A villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának keretszabályairól 
szóló 7/2016. (X. 13.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R.) 10. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  1.  § szerinti árszabályozási ciklus utolsó éve 2020. január 1-jétől 2021. március 31-ig tart, ezért 2021. január 
1-jével nem kerül sor ármegállapításra.”

2. §  Az R. 1. §-ában a „2020. december 31-ig tartó négyéves árszabályozási” szövegrész helyébe a „2021. március 31-ig 
tartó árszabályozási” szöveg lép.

2. A villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási 
szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosítása

3. §  A villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016. 
(XI. 14.) MEKH rendelet 1.  §-ában a  „2020. december 31-ig tartó négyéves árszabályozási” szövegrész helyébe 
a „2021. március 31-ig tartó árszabályozási” szöveg lép.

3. A villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának 
keretszabályairól szóló 7/2016. (X. 13.) MEKH rendelet módosításáról szóló 4/2020. (V. 13.) MEKH 
rendelet hatályba nem lépése

4. §  Nem lép hatályba a  villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak meghatározásának 
keretszabályairól szóló 7/2016. (X. 13.) MEKH rendelet módosításáról szóló 4/2020. (V. 13.) MEKH rendelet.

4. Záró rendelkezések

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

  Horváth Péter János s. k.,
  elnök
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A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 14/2020. (XII. 14.) MEKH rendelete
a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára 
vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről,  
továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz  
rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló  
8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási 
díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati 
díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról 
szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről szóló  
11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170.  § (5)  bekezdés 4.  pontjában, a  földgázellátásról szóló 2008. évi 
XL. törvény 133/A. § 11. pontjában, továbbá a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (5) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12.  § i)  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a  teljesítés módjára vonatkozó 
követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással 
kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a  földgáz rendszerhasználati díjak, a  külön díjak és a  csatlakozási díjak 
meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön 
díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz 
rendszerhasználati díjak, a  külön díjak és a  csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH  rendelet 
módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetéséről szóló 
11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R.) 8. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1c) A  villamos energia elosztói engedélyes a  37.  melléklet szerinti adatszolgáltatást elektronikus formában, 
a Hivatal Hálózati Veszteség Információs Adattára (https://hvia.mekh.hu) adatgyűjtő alrendszerének útján teljesíti.”

2. §  Az R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.  § Ha az  adatszolgáltató az  e  rendeletben meghatározott előírásoknak határidőre nem, vagy nem megfelelően 
tesz eleget, a  Hivatal a  VET, a  GET és a  Tszt., valamint e  törvények végrehajtási rendeletében meghatározott 
jogkövetkezményeket alkalmazza.”

3. §  Az R.
a) 5. § h) pontjában a „9. melléklet” szövegrész helyébe a „9. és a 37. melléklet” szöveg,
b) 8. § (1) bekezdésében az „(1a) és (1b)” szövegrész helyébe az „(1a), (1b) és (1c)” szöveg
lép.

4. § (1) Az R. 8. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) Az R. 9. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 (3) Az R. 25. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
 (4) Az R. a 4. mellékletben foglalt 37. melléklettel egészül ki.

5. §  Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

  Horváth Péter János s. k.,
  elnök

1–4. melléklet a 14/2020. (XII. 14.) MEKH rendelethez*

* A MEKH rendelet 1–4. melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként, az MK_20_278_14MEKH_1_4melleklet.pdf fájlnév alatt található.  
A MEKH rendelet ezen részei jelen Magyar Közlöny 9410/1–9410/248. oldalait képezik.
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 45/2020. (XII. 14.) EMMI rendelete
az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló  
81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet módosításáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.  § (1)  bekezdés 11.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.)  
ESZCSM rendelet a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A.  § (1) Az  1.  § c)  pontja szerinti képzés oktatási programjának kidolgozása során a  miniszter kikéri a  Megyei 
Önkormányzatok Országos Szövetségének véleményét.
(2) A  megyei önkormányzat az  1.  § c)  pontjában meghatározott képzést maga végzi, vagy ezzel – képzési 
megállapodás keretében – olyan más intézményt is megbízhat, amely a  2.  § (3)  bekezdés a)–e)  pontjában 
meghatározott feltételeknek megfelel. A  döntés meghozatala előtt a  megyei önkormányzat kikéri a  Megyei 
Önkormányzatok Országos Szövetségének véleményét.
(3) A  megyei önkormányzat gondoskodik a  képzés legalább évente egy alkalommal történő megtartásáról.  
Ha a  képzés megtartásához nincs kellő számú jelentkező, a  megyei önkormányzat más megyei önkormányzattal 
közösen is megszervezheti a képzést.
(4) A  megyei önkormányzat a  képzés megvalósításának módjáról és tervezett időpontjáról legkésőbb a  képzés 
napját megelőző 30 nappal korábban, elektronikus úton tájékoztatja az Intézetet.”

2. §  Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.)  
ESZCSM rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  jelentkező a  képzésen való részvételi szándékát a  Szociális Ágazati Portálon közzétett jelentkezési lapnak 
az  Intézethez elektronikusan történő benyújtásával jelzi. A  2/A.  § szerinti képzésre jelentkezők adatait az  Intézet 
a  képzés megszervezése érdekében a  jelentkezési lap benyújtását követő 15 napon belül továbbítja a  jelentkező 
lakóhelye szerint illetékes megyei önkormányzatnak.”

3. §  Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.)  
ESZCSM rendelet 10. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az 1. § c) pontjában meghatározott képzés záróvizsgájára a vizsgabizottság egy tagját a megyei önkormányzat 
delegálja.”

4. §  Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.)  
ESZCSM rendelet 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  2021. január 1-jét megelőzően azonos szakmai tartalommal – a  minisztérium, a  Nemzeti Család- és 
Szociálpolitikai Intézet, a  Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vagy a  Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság szervezésében vagy engedélyével – folytatott, illetve szervezett képzés az  Intézet által e  rendelet 
alapján folytatott vagy szervezett képzéssel egyenértékű.”

5. §  Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.)  
ESZCSM rendelet „Záró rendelkezések” alcíme a következő 20. §-sal egészül ki:
„20.  § E rendeletnek az  egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló  
81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 45/2020. (XII. 14.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) 
megállapított 2.  § (2)–(4)  bekezdését, 2/A.  §-át, 4.  § (1) és (5)  bekezdését, valamint 10.  § (2) és (2a)  bekezdését 
a  Módr2. hatálybalépését megelőzően benyújtott jelentkezésekre, valamint az  EFOP-3.8.2-16-2016-00001 és 
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VEKOP-7.5.1-16-2016-00001 azonosító számú, Szociális humán erőforrás fejlesztése című kiemelt projekt keretében 
megszervezett falu- és tanyagondnoki képzésekre nem kell alkalmazni.”

6. §  Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.)  
ESZCSM rendelet
a) 2.  § (1)  bekezdésében a  „Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság)” 

szövegrész helyébe a „Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: Intézet)” szöveg,
b) 2.  § (2)  bekezdésében a „miniszter által” szövegrész helyébe a „miniszter (a továbbiakban: miniszter) által” 

szöveg,
c) 2. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az „A Főigazgatóság” szövegrész helyébe az „Az Intézet – a 2/A. §-ban 

foglalt kivétellel –” szöveg,
d) 2. § (3) bekezdés a) pontjában a „szerepel” szövegrész helyébe a „szerepel vagy az abban foglalt feltételeket 

teljesíteni tudja” szöveg,
e) 2. § (3) bekezdés e) pontjában az „a Főigazgatóság” szövegrész helyébe az „az Intézet” szöveg,
f ) 2.  § (4)  bekezdésében a  „bekezdésben foglalt” szövegrész helyébe a  „bekezdésben és a  2/A.  § 

(2) bekezdésében foglalt” szöveg,
g) 3. §-ában az „A Főigazgatóság” szövegrész helyébe az „Az Intézet” szöveg,
h) 4. § (3) bekezdésében az „A Főigazgatóság” szövegrész helyébe az „Az Intézet” szöveg,
i) 4. § (4) bekezdésében az „a Főigazgatóság” szövegrész helyébe az „az Intézet” szöveg,
j) 6. § (2) bekezdésében az „A Főigazgatóság” szövegrész helyébe az „Az Intézet” szöveg,
k) 10.  § (2)  bekezdésében a  „szociális ágazat irányítását végző miniszter” szövegrész helyébe a  „miniszter” 

szöveg,
l) 10. § (4) bekezdésében az „A Főigazgatóság” szövegrész helyébe az „Az Intézet” szöveg
lép.

7. §  Hatályát veszti az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.)  
ESZCSM rendelet 4. § (5) bekezdése.

8. §  Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 563/2020. (XII. 14.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a 
alapján – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/1650/3/2020. számú előterjesztésére – Volohina Natália, 
született: Bucsok Natália (névmódosítás előtti neve: Volohina Natalija Mihajlivna, született: Bucsok Natalija Mihajlivna; 
születési hely, idő: Perecseny [Szovjetunió], 1979. március 17.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2020. november 9.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. november 23.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/04191-3/2020.

A Kormány 1898/2020. (XII. 14.) Korm. határozata
a 2021. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről

 1.  A  Kormány a  határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésének kormányzati feladatairól szóló 190/2000. 
(XI. 14.) Korm. rendelet 2.  § (1)  bekezdése alapján engedélyezi az  1.  melléklet szerinti, 2021. évi gyakorlatokhoz, 
kiképzésekhez és egyéb katonai tevékenységekhez (a továbbiakban együtt: gyakorlat) kapcsolódó határátlépéssel 
járó csapatmozgásokat.

 2.  Az 1. pont szerinti engedély a Magyar Honvédség gyakorlaton való részvételének, a gyakorlaton részt vevő külföldi 
fegyveres erők államhatáron való átlépésének és az ország területén történő átvonulásának, illetve átrepülésének 
engedélyezését is jelenti, ha az engedélyezés feltételei egyébként fennállnak.

 3.  Az  1.  mellékletben megjelölt, a  Magyar Honvédséghez és a  külföldi fegyveres erőkhöz tartozó kontingensek 
küldése, fogadása, illetve átvonulása – az adott gyakorlaton való részvételhez szükséges és indokolt mennyiségű – 
saját rendszeresített gép- és harcjárműveikkel, híradó és kommunikációs eszközeikkel, fegyverzetükkel, lőszer és 
robbanóanyag ellátmányukkal, felszerelésükkel és a szállításukhoz szükséges járművekkel történhet.

 4.  Ha a gyakorlat jellege azt indokolja, az 1. pont szerinti engedély az 1. mellékletben meghatározott időtartamokon 
belül, a  résztvevők – a  vonatkozó összlétszám kereteit meg nem haladó – váltása érdekében történő, többszöri 
határátlépésre is vonatkozik.

 5.  A  Kormány hozzájárul ahhoz, hogy az  1.  melléklet 1.  pontjában foglalt táblázat 32. és 48. sora, valamint 
az  1.  melléklet 2.  pontjában foglalt táblázat 45. és 62. sora szerinti nemzetközi gyakorlat Magyarország területén  
– a vagyonkezelővel vagy a tulajdonossal való előzetes megállapodás függvényében – a Honvédelmi Minisztérium 
vagyonkezelésében lévő ingatlanon kívül is végrehajtható.
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 6.  Ez a határozat 2021. január 1-jén lép hatályba.
 7.  Hatályát veszti a  2020. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1686/2019. (XII. 10.)  

Korm. határozat.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1898/2020. (XII. 14.) Korm. határozathoz

A 2021. évi tervezett határátlépéssel járó csapatmozgások jegyzéke

 1.  A Magyar Honvédség részvételével tervezett, külföldi fegyveres erők átvonulásával is járó NATO/EU gyakorlatok és 
kiképzési rendezvények

A B C D E

1 A gyakorlat megnevezése Felelős A gyakorlat tervezett helye
A gyakorlat tervezett 

időpontja

Létszám (fő)

legfeljebb

2
CYBER COALITION

kibervédelmi gyakorlat
KNBSZ

Németország, Hollandia, 
Észtország

I–IV. negyedév 40

3
STEADFAST INTEREST

NATO HUMINT gyakorlat
KNBSZ / MHP 

HSZ SZF
Észtország, Románia II–III. negyedév 40

4
CYBER EUROPE

kibervédelmi gyakorlat
KNBSZ EU tagállamok III–IV. negyedév 10

5
LOCKED SHIELDS

kibervédelmi gyakorlat
KNBSZ Észtország I–IV. negyedév 25

6
CROSSED SWORDS  

kibervédelmi gyakorlat
KNBSZ NATO tagállamok I. negyedév 5

7
SWEEPSTAKES

interoperabilitási gyakorlat
KNBSZ NATO és EU tagállamok III. negyedév 5

8 NATO CMX válságkezelési gyakorlat HM VIF NATO EU tagállamok I–II. negyedév 20

9 EU Multilayer válságkezelési gyakorlat HM VIF NATO EU tagállamok I–II. negyedév 10

10 EU MILEX törzsvezetési gyakorlat MHP KIKCSF Belgium III–IV. negyedév 10

11
NATO CTP

telepíthető V4 JLSG HQ felkészítés
MHP LGCSF

NATO/EU tagországok  
(V4 nemzetek)

I–IV. negyedév 40

12
V4 JLSG HQ törzsmegerősítő tartalék 

felkészítés
MHP LGCSF

NATO/EU tagországok  
(V4 nemzetek)

I–IV. negyedév 50

13
NOBLE/BRILLIANT BLUEPRINT

összhaderőnemi gyakorlat

MHP HDMCSF, 
HUN NFIU, HQ 

MND-C
NATO tagállamok II–III. negyedév 25
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14
JOINT WARRIOR

összhaderőnemi műveletvezető 
gyakorlat

MHP KIKCSF Nagy-Britannia II. és IV. negyedév 20

15
STEADFAST FLOW

NATO, stratégiai, mozgástervező, CAX 
gyakorlat

HUN NFIU / MH 
TTP

Törökország III. negyedév 10

16
STEADFAST FOUNT

NATO, stratégiai, mozgástervező, CAX 
gyakorlat

HUN NFIU / MH 
TTP

Belgium II. negyedév 10

17
NOBLE JUMP

DEPLOYEX gyakorlat
HUN NFIU NATO és EU tagállamok II–III. negyedév 10

18
MOVCON MILU

szállítás tervezői gyakorlat
MHP HSZ LOG Bulgária I–IV. negyedév 5

19
NATO Short Notice Exercise stratégiai 

szintű válságkezelési gyakorlat
MHP KIKCSF NATO tagállamok I–IV. negyedév 35

20
STEADFAST PYRAMID / PINNACLE

módszertani törzsvezetési gyakorlás
MHP KIKCSF Lettország és Lengyelország III. negyedév 5

21
CAPABLE DEPLOYER
logisztikai gyakorlat

MHP LGCSF NATO és PfP tagállamok II–III. negyedév 30

22
STEADFAST JUPITER I–II

összhaderőnemi NATO Response 
Force (NRF) minősítő gyakorlat

MHP HSZ SZF /
HUN NFIU / MH 
GAVIK / MH TTP 
/ MHP HSZ LE /

HQ MND-C

NATO tagállamok, Norvégia 
és a Baltikum

II. és III. negyedév 150

23
BRILLANT / NOBLE BLISTER

CBRN gyakorlat
MHP HSZ SZF Németország III. negyedév 10

24 SMART DEFENSE 1.29 CBRN gyakorlat
MHP HSZ SZF /

MH GAVIK
Németország, Lengyelország III. negyedév 10

25
NATO Coalition Warrior 

Interoperability eXercise (CWIX) 
interoperabilitási gyakorlat

MHP HSZ SZF Lengyelország II. negyedév 50

26
EU RETEX

katasztrófavédelmi gyakorlat
MHP KIKCSF Belgium és Franciaország II–III. negyedév 25

27
Sampling and Identification of 

Biological Chemical and Radiological 
Agents (SIBCRA) gyakorlat

MHP HSZ SZF /
MH GAVIK

Olaszország III. negyedév 5

28
YGGDRASIL

CIMIC gyakorlat
MHP HSZ SZF Dánia III–IV. negyedév 10

29
JOINT COOPERATION

CIMIC gyakorlat
MHP HSZ SZF Németország IV. negyedév 40

30
ADAPTIVE INTERACTION  

CIMIC törzsvezetési gyakorlat
MHP HSZ SZF Olaszország I–II. negyedév 10

31
NATO Response Force (NRF) CBRN 

felkészítés
MHP HSZ SZF / 

MH GAVIK
Hollandia, Németország, 

Lengyelország
I–IV. negyedév 30

32
BLACK SWAN

különleges műveleti gyakorlat
MHP HSZ KM Magyarország II. negyedév 300 
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33
NEWFIP (RAMSTEIN GUARD)

elektronikai hadviselési gyakorlat
MHP HSZ LE

Magyarország, Szlovénia
és NATO tagállamok

I–IV. negyedév 300

34
AIR FIELD MANAGEMENT / 

keresztkiszolgálás
MHP HSZ LE NATO és EU tagállamok I–IV. negyedév 70

35
NATO TIGER MEET

légierő harcászati gyakorlat
MHP HSZ LE Portugália I–III. negyedév 100

36
SOATU Multinational Special Aviation 

Programme 
MHP HSZ LE /
MHP KIKCSF

NATO és EU tagállamok I–IV. negyedév 100

37
MATC (Multinational Aviation Training 

Centre)
légierő gyakorlatok 

MHP HSZ LE NATO tagállamok I–IV. negyedév 70

38
NATINAMDS (NATO Intergrált Lég- és 

Rakétavédelmi Rendszer)
légi C2 gyakorlatok

MHP HSZ LE NATO tagállamok I–IV. negyedév 100

39 ADRIATIC STRIKE, (JTAC/CAS) gyakorlat MHP HSZ LE Szlovénia II. negyedév 70

40 BOLD QUEST, (DACAS) JTAC gyakorlat MHP HSZ LE NATO és EU tagállamok I. és IV. negyedév 70

41
COMBINED JOINT PERSONNEL 

RECOVERY STRATEGIC COURSE AND 
EXERCISE (CJPRSC)

MHP HSZ LE NATO és EU tagállamok I–IV. negyedév 100

42
MULTINATIONAL AIR GROUP 

felkészítések
MHP HSZ LE NATO és EU tagállamok I–IV. negyedév 200

43 MISTRAL NATO TACFIRE/CAPEVAL MHP HSZ LE Lengyelország, Magyarország I–III. negyedév 150

44
Mobil Biológiai Laboratórium (MBL) 

NATO Response Force (NRF) minősítő 
gyakorlat

MH EK NATO tagállamok IV. negyedév 15

45
TORREJON ADVANTAGE

légierő gyakorlat
MH HSZ LE Spanyolország II. és IV. negyedév 20

46
NATO Response Force (NRF) 

Különleges Művelet készenléti 
szolgálatok felkészülései, gyakorlatai

MHP HSZ KM NATO és EU tagállamok I–IV. negyedév 150

47
European Defence Agency (EDA)

/ HOT BLADE
helikopter gyakorlat

MHP HSZ LE Portugália I–III. negyedév 60

48
European Tactical Airlift Programme – 

Training (ETAP-T)
szállító repülőgép gyakorlat

MHP HSZ LE
Magyarország, Franciaország, 

Hollandia
I–IV. negyedév 500

49

EDA Helikopteres kiképzések 
(Helicopter Tactical Instructor 

Course, Helicopter Exercise Program, 
Multinational Helicopter Traing 

Centre)

MHP HSZ LE /
MHP KIKCSF

NATO EU tagállamok I–IV. negyedév 200

50 EDA Air Transport Fleet MHP HSZ LE NATO és EU tagállamok I–IV. negyedév 100
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51
RAVEN’S CHALLENGE NATO Response 

Force (NRF) / V4 felajánlott erők 
tűzszerész elemeinek gyakoroltatása

MHP HSZ SZF USA II–III. negyedév 5

52
BLAST – NATO Response Force (NRF) 

minősítő CBRN gyakorlatok
MH TTP NATO EU tagállamok I–IV. negyedév 15

53
DECI EU BG felkészítések, gyakorlatok 

(EUROPEAN WIND)
MH HSZ SZF Olaszország I–II. negyedév 50

54
NATO C-IED felkészítési rendezvények, 

gyakorlatok (BISON COUNTER)
MHP HDMCSF NATO EU tagállamok I–IV. negyedév 15

55 CYBER TESLA kibervédelmi gyakorlat KNBSZ USA, Szerbia I–IV. negyedév 25

56 DRAGON gyakorlatok MHP HSZ SZF NATO EU tagállamok I–IV. negyedév 50

57 RESOLVE NATO – szerb gyakorlata MHP KIKCSF Szerbia III–IV. negyedév 160

58 Altiszti nyári–téli kiképző tábor MH VZ Horvátország és Szlovénia I–IV. negyedév 10

59
EURASIAN STAR többnemzeti 

harcászati gyakorlat
MHP HSZ SZE Törökország I–IV. negyedév 20

60
ALLIGATOR SWORD parancsnoki és 

törzsvezetési gyakorlat
HQ MND-C Németország III–IV. negyedév 10

61
VIGOROUS WARRIOR többnemzeti 

egészségügyi gyakorlat
MHP EÜCSF, 

MH EK
NATO EU tagállamok I–IV. negyedév 30

 2.  Az  MH és külföldi fegyveres erők részvételével tervezett, külföldi fegyveres erők átvonulásával is járó két- és 
többoldalú megállapodásokon alapuló gyakorlatok és kiképzések

A B C D E

1 A gyakorlat megnevezése Felelős A gyakorlat tervezett helye
A gyakorlat tervezett 

időpontja

Létszám (fő)

legfeljebb

2
US OHNG (US Ohio Nemzeti Gárda) 

XCTC gyakorlat (MORNING STAR)
MH TTP

Amerikai Egyesült Államok, 
Magyarország

II–III. negyedév 165

3
Combined Joint European Exercise 

(CJEX)
törzsvezetési gyakorlat

NKE
Olaszország, Franciaország, 

Spanyolország, Németország, 
Nagy-Britannia

II. negyedév 45

4
FOURLOG

logisztikai gyakorlat
NKE

Ausztria, Magyarország,  
Cseh Köztársaság

I. negyedév 50

5
MAGLITE

többnemzeti logisztikai kiképzés
NKE

Nagy-Britannia, 
Magyarország

II. és IV. negyedév 60

6
JOINT RESOLVE

törzsvezetési gyakorlat
NKE NATO EU tagállamok II. és III. negyedév 25

7
FNC Cluster MP nemzetközi katonai 

rendész gyakorlat
MH KRK Németország III–IV. negyedév 30
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8 ALLIED SPIRIT többnemzeti gyakorlat MH KRK Németország I. negyedév 40

9
ARRCADE GLOBE

térképész gyakorlat
MH GEOSZ Németország III. negyedév 5

10
MTM WORKFLOW

térképész gyakorlat
MH GEOSZ

Görögország, Portugália, 
Hollandia

III. negyedév 5

11
„BLASTING CAP”

Amerikai–Magyar tűzszerész felkészítés 
MHP HSZ SZF Németország II. negyedév 30

12
SLOVAK SHIELD

V4 harcászati gyakorlat
MHP HSZ SZF Szlovákia/Magyarország II–III. negyedév 100

13
TOXIC VALLEY gyakorlat SICA/SIBCRA

vegyivédelmi gyakorlat
MHP HSZ SZF Szlovákia III. negyedév 40

14
SCHNELLER DEGEN (SWIFT SWORD) 

CAX/CPX
HQ-MND-C gyakorlat

MHP HSZ SZF /
HQ MND-C

Németország, Litvánia I. negyedév 30

15 Szlovák–Magyar közös búvár kiképzés MHP HSZ KM Szlovákia, Magyarország I–III. negyedév 25

16 Horvát–Magyar KM búvár kiképzés MHP HSZ KM Horvátország/Magyarország I–IV. negyedév 25

17 R-SOCC törzsfelkészítés rendezvényei MHP HSZ KM NATO és EU tagállamok I–IV. negyedév 50 

18
SOTAC (JTAC) nemzetközi felkészítési 

rendezvények
MHP HSZ KM NATO és EU tagállamok I–IV. negyedév 10 

19
Magyar–amerikai KM/RL

közös kiképzés és felkészítés
MHP HSZ KM NATO és EU tagállamok I–IV. negyedév 200

20
Magyar–belga KM/RL

közös kiképzés és felkészítés
MHP HSZ KM NATO és EU tagállamok I–IV. negyedév 50

21
INTERCEPTOR

Air Policing gyakorlat
MHP HSZ LE Magyarország, Románia I–IV. negyedév 60

22
Joint Project Optic Windmill (JPOW)

légierő gyakorlat
MHP HSZ LE Hollandia, Németország I–II. negyedév 30

23
Air to Air Refueling Recurrency  

Training
MHP HSZ LE

Magyarország, NATO és EU 
tagállamok

I–IV. negyedév 30

24
Német–magyar H145M helikopteres 

közös kiképzés és harcászati felkészítés
MHP HSZ LE /
MHP KIKCSF

Németország, Magyarország I–IV. negyedév 50

25
LION EFFORT

vadászrepülő gyakorlat
MHP HSZ LE Svédország I–IV. negyedév 50

26
USA–HUN közös légierő felkészítési 

rendezvények
MHP HSZ LE

USA, Egyesült Királyság, 
Magyarország

I–IV. negyedév 80
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27
GBR–HUN közös légierő felkészítési 

rendezvények
MHP HSZ LE

EU/NATO tagállamok, 
Magyarország

I–IV. negyedév 80

28
CROSS LANDING

román–magyar légi kutató-mentő 
gyakorlat

MHP HSZ LE /
MHP KIKCSF

Magyarország, Románia I–IV. negyedév 70

29
LORD MOUNTAIN

szlovén–magyar helikopter kiképzés
MHP HSZ LE /
MHP KIKCSF

Szlovénia I. és III. negyedév 50

30
JTAC/TACP előretolt/harcászati 

repülésirányító kiképzés
MHP HSZ LE

Magyarország, NATO és EU 
tagállamok

I–IV. negyedév 70

31

TACTICAL LEADERSHIP PROGRAM 
(TLP21)

harcászati szintű nemzetközi repülő 
képzés

MHP HSZ LE Spanyolország I–IV. negyedév 50

32
BLONDE AVALANCHE

katasztrófavédelmi gyakorlat
MHP HSZ SZF Szlovákia III. negyedév 120

33
CETATEA vezetés-irányítási (Federated 

Mission Network) gyakorlat
MHP HSZ SZF /

MHP IICSF
Románia III. negyedév 20

34
NEIGHBOURS

szárazföldi harcászati gyakorlat
MHP HSZ SZF Szerbia III–IV. negyedév 60

35
ANATOLIAN EAGLE

légierő gyakorlat
MHP HSZ LE Törökország I–III. negyedév 50

36
FLAMING THUNDER

összfegyvernemi tűztámogató 
gyakorlat

MHP HSZ SZF /
MHP KIKCSF

Litvánia II–III. negyedév 25

37
Bulk Fuel Installation (BFI) kiképzések, 

felkészítések
MH TTP / MH 

ARB
Németország/Magyarország I–IV. negyedév 20

38
Georgia Battalion Mission Reharsal 

Exercise GEO MRE
MHP KIKCSF /

MH LZ
Németország és Georgia I–II. negyedév 150

39
PRECISE RECEPTION

NFIU HUN minősítő gyakorlat
MHP KIKCSF /

HUN NFIU
Magyarország II–III. negyedév 25

40
SABER JUNCTION többnemzeti 

harcászati gyakorlat
MH LZ Németország II–III. negyedév 40

41
DYNAMIC FRONT

tüzér törzsvezetési gyakorlat (ARCADE 
THUNDER)

MHP HSZ SZF /
MH BHK

Németország, Egyesült 
Királyság

II–III. negyedév 50

42
BREAKTHROUGH

tűztámogató gyakorlat
MHP KIKCSF Magyarország II. negyedév 300

43
PURPLE FIELD

CBRN gyakorlat
MHP HSZ SZF Szerbia II–III. negyedév 50

44
BRAVE WARRIOR

harcászati gyakorlat
MHP HSZ SZF Magyarország és Szlovákia II–IV. negyedév 1200
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45
SOFT CAPS

CIMIC gyakorlat
MH CKELMK Magyarország II. negyedév 40 

46
Magyar–Osztrák–Szlovén közös  

CIMIC gyakorlat
MH CKELMK Ausztria III. negyedév 10

47
TOXIC LANCE

vegyivédelmi gyakorlat
MHP HSZ SZF Szlovákia II. negyedév 45

48
IRON CAT

hadihajós gyakorlat
MHP HSZ SZF Szerbia III. negyedév 50

49
SÁRARANY MEZŐ

vegyivédelmi gyakorlat
MHP HSZ SZF Szlovákia II. negyedév 50

50
CLEARANCE DIVER

búvár gyakorlat
MHP HSZ SZF NATO és EU tagállamok I–IV. negyedév 10

51
Magyar– Holland–Amerikai közös FTX 

(öfni/műszaki)
MHP HSZ SZF Magyarország II. negyedév 650

52 Military Load Classification Ex-MLC EX MHP TTP Németország I–IV. negyedév 5

53
INFORMATIONSLEHRÜBUNG (ILÜ)

logisztikai demonstrációs gyakorlat
MHP HSZ LOG Németország III. negyedév 100

54
COMBINED RESOLVE többnemzeti 

harcászati gyakorlat
MHP KIKCSF /

MH HSZ LE
NATO és EU tagállamok I–IV. negyedév 50

55
SAFETY TRANSPORT
logisztikai gyakorlat

MHP HSZ LOG Németország, Magyarország II. negyedév 100

56
SAFETY FUEL

logisztikai gyakorlat
MHP TTP Németország, Magyarország II. negyedév 20

57
AIR WOLF HUNTING

Regionális Légi Kutató-mentő 
gyakorlás

MHP HSZ LE Magyarország III. negyedév 100

58
SZENTES AXE

műszaki gyakorlat
MHP HSZ SZF Magyarország III. negyedév 150

59 Ejtőernyős nemzetközi kiképzések MHP HSZ LE NATO és EU tagállamok I–IV. negyedév 100

60
ARCTIC CHALLENGE repülő harcászati 

gyakorlat
MHP HSZ LE

Norvégia, Svédország, 
Finnország

I–III. negyedév 70

61
WISE FORESIGHT román–magyar 

békefenntartó zászlóalj gyakorlata
MH 5. LDD Magyarország és Románia I–IV. negyedév 250

62
DEFENDER EUROPE gyakorlat 

sorozat (SWIFT RESPONSE, TROJAN 
FOOTPRINT, SABER GUARDIAN)

MHP KIKCSF NATO és EU tagállamok II–IV. negyedév 3000

63
Többnemzeti harcászati KM/RL 

gyakorlatok (FORT, SKORPIO, KOBRA)
MHP HSZ KM

NATO és EU tagállamok, 
Afrika

I–IV. negyedév 200

64
FLINTLOCK  

többnemzeti KM gyakorlat
MHP HSZ KM

NATO és EU tagállamok, 
Afrika

I–III. negyedév 35
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65
PLATINUM WOLF

békeműveleti harcászati gyakorlat
MH TTP Szerbia  III. negyedév 50

66
SAVA STAR / többnemzeti (tartalékos) 

harcászati gyakorlat
MH TTP

Horvátország, Szerbia, 
Nagy-Britannia, 
Magyarország

I–III. negyedév 300

67
ARDENT DEFENDER
tűzszerész gyakorlat

MHP HSZ SZF Kanada III. negyedév 5

68
KHAAN QUEST többnemzeti harcászati 

gyakorlat
MHP KIKCSF Mongólia II–III. negyedév 15

69
BROKEN WING  

légiközlekedés vészhelyzeti gyakorlat
MHP KIKCSF Szlovénia II–III. negyedév 5

70
COOPERATIVE SECURITY CAX/CPX

válságkezelési gyakorlat
MHP KIKCSF CEDC tagállamok II–III. negyedév 40

71
DEU Joint Force Air Component 2023 

(JFAC) légierő nemzetközi felkészítési / 
kiképzési rendezvényei

MH HSZ LE
NATO és EU tagállamok, 

Magyarország
I–IV. negyedév 70

72 AMPLE STRIKE, (JTAC/CAS) gyakorlat MHP HSZ LE Csehország I–III. negyedév 50

73
BLUE SKY 2021 többnemzeti légierő 

gyakorlat
MHP HSZ LE Magyarország II–III. negyedév 50

74
TURUL PARTNER 2021 többnemzeti 

gyakorlat
MHP HSZ LE Magyarország I. és IV. negyedév 50

75 Complex Aviation Excercise-I MHP HSZ LE Olaszország I–II. negyedév 20

76

Többnemzeti Szárazföldi Kötelék 
(Multinational Land Force . MLF) 

felkészítési rendezvényei, gyakorlatai 
(CLEVER FERRET)

MHP HSZ SZF
Olaszország, Magyarország, 

Szlovénia
I–II. negyedév 100

77
Magyar–horvát IN&OUT 

repülőkiképzés
MHP HSZ LE

Magyarország és 
Horvátország

II–III. negyedév 50

78
HUN–USA közös kiképzés  

STEPPE ARCHER
MH TP Magyarország I–IV. negyedév 300

79
Munkakutya-vezetők és munkakutyák 

kiképzése
MH TTP Szlovákia I–II. negyedév 20

80
IANUS magyar–amerikai HUMINT 

kiképzés
KNBSZ FCSF Magyarország I–III. negyedév 60

81

STRONG WILL 2021
Harcászati szintű, mélységi / 

csapatfelderítő szakasz / század szintű, 
nemzetközi gyakorlat

KNBSZ FCSF Magyarország
II–III.

negyedév
150
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82
Haderőfejlesztési Programhoz 

beszerzéseihez kapcsolódó kiképzési 
felkészítési rendezvények

MHP KIKCSF NATO EU tagállamok I–IV. negyedév 350

83
BLUE HORIZON 2021

légierő törzsvezetési gyakorlat
MHP HSZ LE Magyarország I–IV. negyedév 80

84
WARRIOR COMPETITION – KM 

(KASOTC-King Abdullah II Special 
Operations Training Centre)

MHP HSZ KM Jordánia II. negyedév 8

85
KUJAWY V4 tagországok logisztikai 

gyakorlata
MHP KIKCSF Lengyelország III–IV. negyedév 50

86
DRAGOON READY

többnemzeti harcászati gyakorlat
MHP HSZ SZF Németország I–II. negyedév 100

87 EFES többnemzeti harcászati gyakorlat MHP HSZ SZF Törökország I–IV. negyedév 25

88 Holland térítéses harcászati gyakorlat MH TP Magyarország III. negyedév 1000

 3. Külföldi fegyveres erők átvonulásával járó műveletek, gyakorlatok és kiképzések

A B C

1 A tevékenység megnevezése A feladat tervezett időpontja Engedélyezett létszám

2 NATO RSM misszió keretében történő áthaladások I–IV. negyedév
egyidejűleg 

legfeljebb 1000 fő

3
Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépés 

keretében történő áthaladások
I–IV. negyedév

egyidejűleg 
legfeljebb 1000 fő

4 UNFICYP misszió keretében történő áthaladások I–IV. negyedév
egyidejűleg 

legfeljebb 1000 fő

5 NATO Iraki Missziója (NMI) keretében történő áthaladások I–IV. negyedév
egyidejűleg 

legfeljebb 1000 fő

6 NATO KFOR misszió keretében történő áthaladások I–IV. negyedév
egyidejűleg 

legfeljebb 1000 fő

7 EUFOR misszió keretében történő áthaladások I–IV. negyedév
egyidejűleg 

legfeljebb 1000 fő

8 EUTM Mali misszió keretében történő áthaladások I–IV. negyedév
egyidejűleg 

legfeljebb 200 fő

9 EUTM Somalia misszió keretében történő áthaladások I–IV. negyedév
egyidejűleg 

legfeljebb 200 fő

10 MINURSO Nyugat-Szahara misszió keretében történő áthaladások I–IV. negyedév
egyidejűleg 

legfeljebb 200 fő

11
MINUSCA Közép-afrikai Köztársaság misszió keretében történő 

áthaladások
I–IV. negyedév

egyidejűleg 
legfeljebb 500 fő

12 EUNAVFOR MED IRINI misszió keretében történő áthaladások I–IV. negyedév
egyidejűleg 

legfeljebb 500 fő

13 ENSZ UNIFIL békefenntartó misszió keretében történő áthaladások I–IV. negyedév
egyidejűleg 

legfeljebb 500 fő

14 MFO békefenntartó misszió keretében történő áthaladások I–IV. negyedév
egyidejűleg 

legfeljebb 1000 fő

15
EUTM RCA Közép-afrikai Köztársaság misszió keretében történő 

áthaladások
I–IV. negyedév

egyidejűleg 
legfeljebb 500 fő
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16 EUMM Grúzia misszió keretében történő áthaladások I–IV. negyedév
egyidejűleg 

legfeljebb 200 fő

17
A Pápán települő Stratégiai Légiszállítási Képességgel kapcsolatos 

katonai szállítás jellegű csapatmozgások
I–IV. negyedév

egyidejűleg 
legfeljebb 1000 fő

18

A Pápán települő Stratégiai Légiszállítási Képességgel (SAC) 
kapcsolatos, a magyar felségjelű légijárművekhez kötődő kiképzési 

jellegű csapatmozgások, ideértve a SAC nemzetekhez tartozó 
legfeljebb 10 légijármű részvételét

I–IV. negyedév
egyidejűleg 

legfeljebb 500 fő

19 Szövetséges felderítő légijárművek áthaladása a magyar légtérben I–IV. negyedév –

20 Joint Combined Exchange Training szövetségesi gyakorlatok I–IV. negyedév
egyidejűleg 

legfeljebb 1000 fő

21 DCM-E csapatmozgások és gyakorlatok I–IV. negyedév
egyidejűleg 

legfeljebb 250 fő

22 NFIU HUN csapatmozgások és gyakorlatok I–IV. negyedév
egyidejűleg 

legfeljebb 250 fő

23 HQ MND-C csapatmozgások és gyakorlatok I–IV. negyedév
egyidejűleg 

legfeljebb 500 fő

24
NATO Response Force (NRF), Very High Readiness Joint Task Force 

(VJTF) és NATO Readiness Initiative (NRI) áthaladások és gyakorlatok
I–IV. negyedév

egyidejűleg 
legfeljebb 1000 fő

25
NATO 2021. évi Katonai Kiképzési és Gyakorlat Programban szereplő 

rendezvényeken részt vevő erők áthaladása
I–IV. negyedév

egyidejűleg 
legfeljebb 500 fő

26
EU 2021. évi Gyakorlat Programban szereplő rendezvényeken 

résztvevő erők áthaladása 
I–IV. negyedév

egyidejűleg 
legfeljebb 500 fő

27
Az Európában Települő Amerikai Parancsnoksága által a 2021. évben 

végrehajtásra tervezett gyakorlatokon részt  vevő erők áthaladása
I–IV. negyedév

egyidejűleg 
legfeljebb 1000 fő

28 SABER GUARDIAN I–IV. negyedév
egyidejűleg 

legfeljebb 1500 fő

29 RAPID TRIDENT I–IV. negyedév
egyidejűleg 

legfeljebb 1500 fő

30 SWIFT RESPONSE I–IV. negyedév
egyidejűleg 

legfeljebb 1500 fő

31 TROJAN FOOTPRINT SOUTH I–IV. negyedév
egyidejűleg 

legfeljebb 1500 fő

32 STEADFAST DEFENDER I–IV. negyedév
egyidejűleg 

legfeljebb 2500 fő

33 IMMEDIATE RESPONSE I–IV. negyedév
egyidejűleg 

legfeljebb 2500 fő
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A Kormány 1899/2020. (XII. 14.) Korm. határozata
a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, valamint 
fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról és egyes kormányhatározatok 
módosításáról

 1. A Kormány
a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 
(a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok címnek a 29. Munkahelymegőrző közfeladatok támogatása alcímmel történő kiegészítését;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

b) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 19 729 892 172 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 1. Gazdaságvédelmi programok cím 
(a továbbiakban: GVP előirányzat) terhére, az 1. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

c) a Kvtv. 79.  §-ában biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja a  GVP előirányzatnak a  b)  alpont szerinti 
átcsoportosítás alapján az  eredeti előirányzaton felül – az  eddig jóváhagyott összegen túl további – 
19 729 892 172 forinttal történő túlteljesülését;

d) az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében, valamint az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153.  §-ában biztosított jogkörében eljárva 6 661 416 528 forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XLII. A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 
43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, a 2. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

e) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 5 003 094 159 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el, a 3. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter 

Miniszterelnökséget vezető miniszter 
külgazdasági és külügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal
f ) egyetért azzal, hogy a  honvédelmi miniszter – az  irányítása alatt álló költségvetési szervek útján – 

az  Áht. 36.  § (4b)  bekezdése alapján a „Honvédelmi Minisztérium Költségvetési Gazdálkodás Információs 
Rendszer műszaki és üzemeltetés támogatása (support), szolgáltatás bővítése” tárgyú beszerzési 
eljárás eredményeként kötendő szerződésben – az  előzetes piackutatás alapján – tervezetten bruttó 
7 000 000 000 forint összeg erejéig kötelezettséget vállaljon.

 2. Az Arany János-emlékév programjainak megvalósításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1067/2017.  (II.  9.) 
Korm. határozat 2. pontjában a „2020. december 31.” szövegrész helyébe a „2021. december 31.” szöveg lép.

 3. Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre 
szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 
1276/2017. (V. 31.) Korm. határozat 1. pont a) alpontjában a „2021. január 31.” szövegrész helyébe a „2021. június 30.” 
szöveg lép.

 4. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és 
egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat 1.  pont b)  alpontjában 
a „2021. január 31.” szövegrész helyébe a „2021. június 30.” szöveg lép.

 5. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, tárgyéven 
túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1707/2017. (IX. 25.) 
Korm. határozat 1. pontjában a „2021. január 31.” szövegrész helyébe a „2021. június 30.” szöveg lép.

 6. A Kormány visszavonja a  Gödön megkezdett Adatközpont-beruházás állami érdekű hasznosításáról szóló 
1303/2019. (V. 27.) Korm. határozat 12. pontját.
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 7. A Budapesti Agglomerációhoz tartozó Pest megyei településeken működő köznevelési intézmények infrastrukturális 
fejlesztéseinek előkészítéséről szóló 1692/2019. (XII. 10.) Korm. határozat 6. pontjában a „2020. július 30.” szövegrész 
helyébe a „2020. december 15.” szöveg lép.

 8. A fővárosi egészségügyi alapellátás és járóbeteg-szakellátás fejlesztésének az  Egészséges Budapest Program 
keretében történő megvalósításával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 1041/2020. (II. 17.) Korm. határozat
a) 2. pontjában a „2021. június 30-áig” szövegrész helyébe a „2021. december 31-éig” szöveg,
b) 7. pontjában a „2021. augusztus 31.” szövegrész helyébe a „2022. március 31.” szöveg
lép.

 9. Az egyes fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás 
engedélyezéséről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1273/2020. (VI. 2.) Korm. határozat 
1. pont f ) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„f ) az  Áht. 36.  § (4b)  bekezdésében, (4c)  bekezdés a)  pontjában, valamint az  Ávr. 45/A.  §-ában biztosított 
jogkörében eljárva egyetért azzal, hogy a  honvédelmi miniszter – az  irányítása alatt álló HM Védelemgazdasági 
Hivatal útján  – a  tatai Klapka György laktanya 20. épületének bővítése és felújítása érdekében a  XIII. Honvédelmi 
Minisztérium fejezet, 1. Honvédelmi Minisztérium 2. Egyéb HM szervezetek költségvetési alcímen a  2020. évben 
2 617 215 694 forint, a 2021. évben 6 300 000 000 forint, mindösszesen a 2020–2021. években 8 917 215 694 forint 
összegben kötelezettséget vállaljon.”

 10. A Kistokaji Általános Iskola tanteremépítéséről szóló 1497/2020. (VIII. 11.) Korm. határozat 3.  pontjában 
a „439 193 197” szövegrész helyébe a „466 563 057” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1899/2020. (XII. 14.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XII. Agrárminisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
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
263212 7 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 8 514 000
XII. Agrárminisztérium

004273 2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
K6 Beruházások 65 000 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Agrár célelőirányzatok

346140 31 Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 60 000 000

XIV. Belügyminisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása
2 Társadalmi önszerveződések támogatása

29054 5 Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 135 000 000

368395 8 Önkormányzati tűzoltóságok eszközfejlesztésének támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 15 000 000

XV. Pénzügyminisztérium
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Területfejlesztési feladatok
346706 1 Területfejlesztéssel összefüggő feladatok

K5 Egyéb működési célú kiadások 1 020 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 100 000 000

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

32 Közlekedési ágazati programok
246078 10 Vasúthálózat fejlesztése

K3 Dologi kiadások 1 249 054
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 498 107 000

358584 30 Közúthálózat felújítása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 137 400 000

368328 49 Kerékpáros létesítmények fejlesztése
K3 Dologi kiadások 576 400
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 152 799 514

38 Egyéb feladatok
390206 37 Szikszó és térsége fejlesztésének támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 395 743 023
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

385517 39 A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatás
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 513 614 575

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
298224 3 Nemzeti Sportközpontok

K6 Beruházások 3 665 074 806
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

22 Egészségügyi ágazati előirányzatok
375428 31 A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórház fejlesztése

K5 Egyéb működési célú kiadások 29 442 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 245 871 800

390262 29 Munkahelymegőrző közfeladatok támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 000 000 000

343451 48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték
K3 Dologi kiadások 500 000

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
21 Központi kezelésű előirányzatok

2 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
377062 1 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 686 000 000
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 

385484 1 Gazdaságvédelmi programok
K5 Egyéb működési célú kiadások -19 729 892 172

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2020.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító
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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
263212 7 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások 8 514 000

XII. Agrárminisztérium
004273 2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 65 000 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
3 Agrár célelőirányzatok

346140 31 Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara közfeladatainak támogatása 60 000 000
XIV. Belügyminisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása

2 Társadalmi önszerveződések támogatása
29054 5 Önkéntes tűzoltóegyesületek és mentőszervezetek támogatása 135 000 000

368395 8 Önkormányzati tűzoltóságok eszközfejlesztésének támogatása 15 000 000
XV. Pénzügyminisztérium

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
4 Területfejlesztési feladatok

346706 1 Területfejlesztéssel összefüggő feladatok 1 120 000 000
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
32 Közlekedési ágazati programok

246078 10 Vasúthálózat fejlesztése 2 499 356 054
358584 30 Közúthálózat felújítása 2 137 400 000
368328 49 Kerékpáros létesítmények fejlesztése 1 153 375 914

38 Egyéb feladatok
390206 37 Szikszó és térsége fejlesztésének támogatása 3 395 743 023

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
385517 39 A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatás 2 513 614 575

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
298224 3 Nemzeti Sportközpontok 3 665 074 806

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
22 Egészségügyi ágazati előirányzatok

375428 31 A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Szeretetkórház fejlesztése 1 275 313 800
390262 29 Munkahelymegőrző közfeladatok támogatása 1 000 000 000
343451 48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték 500 000

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 19 729 892 172 19 729 892 172

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

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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2. melléklet az 1899/2020. (XII. 14.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XIII. Honvédelmi Minisztérium
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
XI. Miniszterelnökség

341239 7 Nemzeti Örökség Intézete
K3 Dologi kiadások 80 000 000

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

57

374751 7

K3 Dologi kiadások 661 528
K5 Egyéb működési célú kiadások 614 805 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 708 250 000

380595 59 Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos feladatok támogatása
K3 Dologi kiadások 1 649 175
K5 Egyéb működési célú kiadások 3 298 350 825

XIII. Honvédelmi Minisztérium
198291 2 Magyar Honvédség

K3 Dologi kiadások 1 611 000 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
13 Művészeti tevékenységek

271489 4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 346 700 000

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

K5 Egyéb működési célú kiadások -6 661 416 528

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

341239 7 Nemzeti Örökség Intézete 80 000 000
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok

57

374751 7
1 323 716 528

380595 59 Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos feladatok támogatása 3 300 000 000
XIII. Honvédelmi Minisztérium

198291 2 Magyar Honvédség 1 611 000 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
13 Művészeti tevékenységek

271489 4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása 346 700 000

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 6 661 416 528 6 661 416 528

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

Magyar Államkincstár 1 példány

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok 
részére

Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és 
egyéb feladatai ellátásának támogatása

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

Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok 
részére

Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és 
egyéb feladatai ellátásának támogatása
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3. melléklet az 1899/2020. (XII. 14.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

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

302213 4
K3 3 094 159

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
375817 32 Határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 5 000 000 000
8 Központi kezelésű előirányzatok

2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
386862 6 MANEVI Zrt. tőkeemelése

K6 Beruházások -5 000 000 000 
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
343451 48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték

K3 -3 094 159 

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

302213 4 3 094 159
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

375817 32 Határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatása 5 000 000 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
343451 48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték -3 094 159

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

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

Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 5 003 094 159 5 003 094 159

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

1 példány

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

Dologi kiadások

Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2020.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

Év közben jelentkező többletfeladatok kiadásai
Dologi kiadások
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A Kormány 1900/2020. (XII. 14.) Korm. határozata
a Liget Budapest projekt keretében megvalósuló parkfejlesztések támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért a  Liget Budapest projekt (a továbbiakban: projekt) keretében megvalósuló Néprajzi Múzeum, valamint 

a Magyar Zene Háza épületei környezetének parkfejlesztésével;
 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a  projekt megvalósítása érdekében 3 900 000 000 forint 

biztosításáról a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1.  melléklet 
XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az  NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával 
kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. Az  NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások alcím, 
8. Liget Budapest projekttel kapcsolatos kiadások jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  2.  pont szerinti forrás rendelkezésre 
állását követően gondoskodjon a  Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal fennálló, 
a projekt megvalósítására irányuló támogatási szerződés módosításáról.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: 2020. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1901/2020. (XII. 14.) Korm. határozata
az egyes fővárosi kulturális színterek és ingatlanok Magyar Állam általi megvásárlásához szükséges 
forrás biztosításáról, valamint az egyes fővárosi kulturális színterek és ingatlanok magyar állam általi 
megvásárlásához szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1149/2020. (IV. 10.) Korm. határozat 
módosításáról

 1. A Kormány a  Budapest VI. kerület belterület 29076/0/B/1, 29076/0/B/5, 29081/0/A/2, 29064/0/A/7, 29086/0/A/1, 
29086/0/A/2, 29087/0/A/1, 29080/0/A/9, 29013/0/A/4, 29086/0/A/5, 29356/0/A/12 helyrajzi szám alatt nyilvántartott 
ingatlanok (a továbbiakban együtt: Ingatlanok), valamint a Thália Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cégjegyzékszám: 01-09-917942, a továbbiakban: Színház) Magyar Állam tulajdonába kerülése érdekében
a) felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 

Zártkörűen működő Részvénytársaság útján – gondoskodjon az  Ingatlanok és a  Színház üzletrésze 
tulajdonjogának Magyar Állam javára legfeljebb a  független ingatlan- és vagyonértékelő szakértő által 
meghatározott forgalmi értéken történő megszerzéséről;
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: azonnal

b) felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
kezdeményezésére gondoskodjon az  a)  alpontban meghatározott feladat végrehajtásához szükséges 
legfeljebb 3 709 000 000 forint rendelkezésre állásáról a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 
szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 
javára.
Felelős: pénzügyminiszter 

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: azonnal

 2. Az egyes fővárosi kulturális színterek és ingatlanok magyar állam általi megvásárlásához szükséges kormányzati 
intézkedésekről szóló 1149/2020. (IV. 10.) Korm. határozat 3. pontjában a „Határidő: 2020. december 31.” szövegrész 
helyébe a „Határidő: 2021. március 31.” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1902/2020. (XII. 14.) Korm. határozata
a felsőörsi Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Malomvölgy Általános Iskolájának 
tanterem és tornaterem építéséről

A Kormány a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló tanterem, tornaterem 
és tanuszoda beruházások előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozatban foglaltak 
végrehajtása érdekében
 1. egyetért a  felsőörsi Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Malomvölgy Általános Iskolája 

tanterem és tornaterem építésének (a  továbbiakban: Beruházás) programszerű kormányzati magasépítési 
beruházásként történő megvalósításával az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Felsőörs belterület 94/2 helyrajzi számú 
ingatlanon;

 2. egyetért azzal, hogy a  Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek a  Veszprémi Tankerületi Központ 
vagyonkezelésébe kerüljenek;

 3. a Beruházás 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 1 014 534 263 forintban határozza meg;

 4. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 
gondoskodjon a  3.  pont szerinti összeg 2021. évi részének finanszírozása érdekében 788 101 221 forint 
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  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 

gondoskodjon a 3. pont szerinti összeg 2022. évi részének rendelkezésre állásáról a 2022. évi központi költségvetés 
kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó fejezetében.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a 2022. évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1903/2020. (XII. 14.) Korm. határozata
a Keszthelyi magyar nagyfehér hússertés génmegőrzése című projekt megvalósításához szükséges forrás 
biztosításáról szóló 1754/2018. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány
a) egyetért a Keszthelyi magyar nagyfehér hússertés génmegőrzése című projekt megvalósításához szükséges 

forrás biztosításáról szóló 1754/2018. (XII. 20.) Korm. határozat (a  továbbiakban: Korm. határozat) alapján 
megkezdett fejlesztések továbbvitelével és azoknak az  eredetileg tervezett teljes szakmai tartalommal 
történő megvalósításával;

b) egyetért a projekt futamidejének 1 évvel történő meghosszabbításával;
c) egyetért az  a)  alpontban megjelölt cél elérése érdekében a  projekt támogatási keretének 

187 589 140 forinttal történő megemelésével.
 2. A Korm. határozat

a) 1. pontjában a „2018–2020 közötti időszakban, 1 640 000 000 forint” szövegrész helyébe a „2018–2021 közötti 
időszakban, 1 827 589 140 forint” szöveg lép;
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b) 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
 „6. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a  projekt 2020.  évi folytatásához szükséges 

187  589  140  forint biztosításáról a  Magyarország 2020.  évi központi költségvetéséről szóló 2019.  évi 
LXXI.  törvény 1.  melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Agrár 
célelőirányzatok alcím, 2. Agrár-tudásátadás támogatása jogcímcsoport javára;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal”

c) a következő 6a. ponttal egészül ki:
 „6a. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a  projekt 2021.  évi befejezéséhez szükséges 

322  370  000  forint biztosításáról a  Magyarország 2021.  évi központi költségvetéséről szóló 2020.  évi 
XC.  törvény 1.  melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
3. Mezőgazdasági feladatok alcím, 2. Mezőgazdasági szakmai feladatok jogcímcsoport javára;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében”

d) a következő 8. ponttal egészül ki:
 „8. felhívja az agrárminisztert, hogy gondoskodjon az AGRO-PROSPECT Korlátolt Felelősségű Társaság részére 

a 2019. évben kiadott támogatói okirat módosításáról.
Felelős: agrárminiszter
Határidő: a Korm. határozat 6. pontjának végrehajtását követően azonnal”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1904/2020. (XII. 14.) Korm. határozata
az EFOP-2.2.2-17-2017-00014 azonosító számú („TÁMOGAT – LAK Férőhelykiváltás Andornaktályán” című) 
projekt támogatásának növeléséről

A Kormány – a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott jogkörében eljárva –
 1. egyetért az  EFOP-2.2.2-17-2017-00014 azonosító számú, „TÁMOGAT – LAK Férőhelykiváltás Andornaktályán” című 

projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának 1. melléklet szerinti növelésével;
 2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet 

szerinti módosításáról.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2021. január 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1904/2020. (XII. 14.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Kedvezményezett 

neve

Projekt hatályos 

támogatási 

szerződése szerinti 

támogatás 

(forint)

Többlettámogatás 

(forint)

Megnövelt 

támogatás 

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
EFOP-2.2.2-17-

2017-00014

TÁMOGAT – LAK 
Férőhelykiváltás 
Andornaktályán

Szociális és 
Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság
589 027 371 39 609 047 628 636 418

A projekt célja a Heves Megyei Aranyhíd Egyesített 
Szociális Intézmény Andornaktályai Szociális 
Otthona intézmény 60 férőhelyének kiváltása 5 db 
támogatott lakhatást biztosító ingatlan építésével és 
1 szolgáltatóközpont felújításával.
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A Kormány 1905/2020. (XII. 14.) Korm. határozata
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív 
Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

A Kormány a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
 1. egyetért az 1. melléklet szerint az ott felsorolt projektek (a továbbiakban: projektek) támogatásának növelésével,
 2. az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. 

(II.  1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A.  §-a alapján hozzájárul, hogy az  1.  mellékletben 
foglalt táblázat 4., 7., 23., 24., 25., 26., 27., 28. és 30. sora szerinti projekt keretemelése és annak végrehajtása során 
a Kormányrendelet 5. §-a ne kerüljön alkalmazásra,

 3. egyetért a  projektek 1.  pont szerinti többlettámogatásának a  Terület- és a  Településfejlesztési Operatív Program 
1., 2., 3., 4., 5. és 6. prioritása, valamint a  Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 6. prioritása 
rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,

 4. egyetért a projektek támogatási szerződéseinek az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1905/2020. (XII. 14.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Kedvezményezett neve
Eredeti támogatás 

(forint)

Többlettámogatás 

legfeljebb

(forint)

Megnövelt 

támogatás 

legfeljebb

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
TOP-1.1.1-

15-SB1-2016-00006

A Nyírbátori Ipari 

Park bővítése út és 

közműépítéssel

Nyírbátor Város Önkormányzata 

(konzorciumvezető) Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei 

Önkormányzati Hivatal

1 021 441 864 200 000 000 1 221 441 864

A projekt közvetlen célja út- és közműfejlesztéssel javítani a Nyírbátori Ipari Parkba 

betelepült vállalkozások működési feltételeit, elősegíteni tevékenységük bővítését. 

Alkalmassá tenni egy alulhasznosított, potenciális iparterületet új termelő és 

szolgáltató vállalkozások letelepítésére, új munkahelyek létrehozására. Továbbá 

új feltáróút és központi buszmegálló kialakításával tehermentesíteni az Északi 

lakóterület városrészét az Ipari Park forgalmától, és megalapozni az Ipari Park 

új területekkel való bővítését.

3.
TOP-1.1.3-

16-BA1-2017-00001
Piac fejlesztése Vajszlón

Vajszló Nagyközség Önkormányzat 

(konzorciumvezető) Baranya 

Megyei Önkormányzati Hivatal

149 999 999 29 893 608 179 893 607

Vajszló tizenöt község központja, a szűken vett térség fontos gazdasági, 

kereskedelmi központja. A projekt keretében kialakításra kerül egy részben zárt, 

részben nyitott, burkolt piactér, ehhez kapcsolódóan kiépül minden szükséges 

infrastruktúra, kialakításra kerül a piac körül a gépjárművek és kerékpárok parkolási 

lehetősége, megtörténik a szükséges környezetrendezés (gyepesítés, fásítás).

4.
TOP-1.1.3-

16-VE1-2017-00002 

Agrárlogisztikai 

centrum létesítése 

Nemesgörzsönyben

Nemesgörzsöny Község 

Önkormányzata
229 294 000 86 281 433 315 575 433

A projekt keretében Nemesgörzsönyön a helyi gazdaságfejlesztést elősegítő, új 

agrárlogisztikai központ létesítése valósul meg, ahol mezőgazdasági termények 

tárolása és értékesítése történik.

5.
TOP-1.2.1-

16-HE1-2017-00002 

Turisztikai fejlesztés 

Bátor Községben

Bátor Községi Önkormányzat 

(konzorciumvezető) Heves Megyei 

Térségfejlesztési Nonprofit Kft.

51 800 000 12 789 537 64 589 537

A projekt célja térségi szintű, turisztikai termékcsomagok és kisléptékű 

tematikus turisztikai fejlesztés megvalósítása, amellyel megyei szintű turisztikai 

vonzerőelemekre épülő, koordinált fejlesztés valósítható meg. Az ökoturisztikai 

fejlesztés a település központjából indul, ahol egy infópont kerül kialakításra. 

Sor kerül egy tanösvény kiépítésére nyolc állomáshellyel, amelyeken táblák, 

esőbeállók, padok kerülnek elhelyezésre. Az információs táblákon keresztül 

bemutatásra kerülnek a helyi érdekességek, illetve a honos növény- és állatfajták.

6.
TOP-1.4.1-

15-CS1-2016-00035

Domaszéki Kincskereső 

Óvoda bővítése és 

főzőkonyha kialakítása

Domaszék Községi Önkormányzat 192 843 883 57 845 000 250 688 883

A projekt keretében egy újonnan épülő, konyhát is magába foglaló óvoda kerül 

kialakításra. Fentiek mellett eszközbeszerzés és akadálymentesítés is részét képezi 

a fejlesztésnek.

7.
TOP-1.4.1-

15-NG1-2016-00005 

Ary Erzsébet 

Óvoda fejlesztése 

Érsekvadkerten

Érsekvadkert Község 

Önkormányzata
299 896 183 198 094 404 497 990 587

A projekt közvetlen célja egy olyan óvoda- és bölcsődeépület kialakítása, ahol 

egy telephelyre költöztethető a jelenleg két régi épületben működő hat óvodai 

csoportszoba és mellé kialakítható egy mini bölcsődei csoportszoba. Az épületet 

teljes mértékben felújítják, átalakítják, korszerűsítik, udvarkialakítást és teljes 

körű akadálymentesítést valósítanak meg. A projekten belül az óvodai ellátáshoz 

néhány kiegészítőeszközt, az újonnan kialakítandó bölcsődei szolgáltatáshoz teljes 

felszerelést, berendezéseket, bútorokat, játékokat, fejlesztőeszközöket szereznek 

be.
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8.
TOP-1.4.1-

15-SO1-2016-00046

 Mini bölcsőde 

kialakítása és óvoda 

fejlesztése Csökölyben

Csököly Község Önkormányzata

(konzorciumvezető)

Somogy Megyei Önkormányzat

Somogy Társadalmi 

Felemelkedéséért Fejlesztési, 

Kommunikációs, Oktatási 

Nonprofit Korlátolt felelősségű 

Társaság

100 000 000 18 958 088 118 958 088 A fejlesztés során mini bölcsőde kerül kialakításra, óvodafejlesztéssel együtt.

9.
TOP-1.4.1-

16-BO1-2017-00005

 A foglalkoztatás és 

az életminőség javítása 

bölcsőde fejlesztésével 

Harsányban

Harsány Község Önkormányzata 97 900 000 28 946 587 126 846 587

A projekt során a Harsány Község tulajdonában lévő óvoda tornaszobával bővül, 

illetve egy új, 12 fős, egycsoportos bölcsőde kerül kialakításra eszközbeszerzéssel. 

A projekt célja a minőségi nevelés infrastrukturális feltételeinek biztosítása.

10.
TOP-1.4.1-

16-BS1-2017-00015 

 A foglalkoztatás és 

az életminőség javítása, 

családbarát, munkába 

állást segítő óvodák 

fejlesztése Gyulán

Gyula Város Önkormányzata 170 000 000 50 830 000 220 830 000

A projekt keretében nyílászárócserére, fűtés- és villamossági rendszer, 

melegítőkonyha, mosdóblokk, öltözőrendszer felújítására, az aljzatok hő- és 

vízszigetelésére kerül sor.

11.
TOP-1.4.1-

16-VE1-2017-00023

Kötelező bölcsődei 

ellátás biztosítása Ősi 

Községben

Ősi Község Önkormányzata 80 000 000 23 992 000 103 992 000
A projekt keretében egy új bölcsődei csoportszoba kerül kialakításra a meglévő 

óvodaépülethez csatlakoztatva.

12.
TOP-2.1.1-

15-FE1-2016-00001

 JÖVŐSTART 

Vállalkozásfejlesztési 

Központ és Inkubátorház 

Sárbogárdon

Sárbogárd Város Önkormányzat 

(konzorciumvezető) ALBENSIS 

Fejér Megyei Korlátolt felelősségű 

Társaság

381 960 039 55 766 166 437 726 205

A projekt célja vállalkozásfejlesztési központ és inkubátorház gazdaságélénkítési 

céllal történő kialakítása, energiahatékonysági és környezetvédelmi szempontok 

figyelembevételével, teljes körű akadálymentesítéssel és az alapműködéshez 

szükséges eszközbeszerzéssel.

13.
TOP-2.1.1-

16-GM1-2017-00002

Barnamező II. ütem 

a volt TSZ műhelyek 

területén

Pannonhalma Város 

Önkormányzata 

(konzorciumvezető) Pannonhalma 

Városfejlesztő Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság

248 000 000 50 907 964 298 907 964

A projekt fő célja a városközpontban, a műemlékileg védett apátsági majorral és 

magtárral szomszédos, volt termelőszövetkezeti műhelyek területének fejlesztése. 

Az épület teljes felújítása, illetve a környezetének rendezése két ütemben valósul 

meg. Jelen projekt a II. ütem. A projekt fejlesztési területe összesen 6698 m2.

14.
TOP-2.1.2-

15-BK1-2016-00003

Vonzó városközpont 

kialakítása Kiskunmajsán
Kiskunmajsa Város Önkormányzata 450 000 000 67 455 000 517 455 000

A projekt célja a jelenleg alulhasznosított városközpontban lévő téregyüttes 

funkcióbővítő rehabilitációjának megvalósítása környezettudatos, család- és 

klímabarát szemlélet érvényesítésével, valamint a helyi gazdaságfejlesztés 

elősegítésével.

15.
TOP-2.1.2-

15-FE1-2016-00007

A városközpont 

környezettudatos 

megújítása 

Martonvásáron

Martonvásár Város Önkormányzata 

(konzorciumvezető) ALBENSIS 

Fejér Megyei Területfejlesztési 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság

460 000 000 67 160 000 527 160 000

A projekt célja Martonvásár központjának megújítása zöldterületi és funkcióbővítő 

rehabilitációs beavatkozásokkal azért, hogy az akcióterület legfontosabb közösségi 

tereinek megújított zöld infrastruktúráját és magas szintű szolgáltatásait növekvő 

számban és megelégedettséggel vehessék igénybe a városban és térségben élők 

és az ide érkezők. A központ alulhasznosított közösségi térszíneinek területkímélő 

újrahasznosítása, a csatlakozó belvárosi közterületek, közösségi szolgáltató 

épületek megújítása a cél.
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16.
TOP-2.1.2-

15-HB1-2016-00002

Aktív közösségi 

zöldterület kialakítása 

és a helyi termelői 

piac infrastrukturális 

fejlesztése 

Hajdúnánáson

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 600 000 000 86 372 349 686 372 349

A projekt keretében az alábbi tevékenységek megvalósítása tervezett:

1. Helyi termelői piac fejlesztése:

B) Főtevékenység: a jelenlegi piaci területen a helyi termékek számára 

kapacitásfejlesztés árusító pavilonok kialakításával gazdaságélénkítési és közösségi 

céllal. Érintett alapterület: 500,00 m2.

2. Aktív közösségi zöldfelület kialakítása:

A) Főtevékenység: az önkormányzat tulajdonában lévő alulhasznosított, 

rendezetlen zöldfelület megújításával, aktív közösségi zöldfelület kialakítása. 

A park területe teljes egészében megújul. Játszótér létesítése: 3–6, 6–12, 

12 feletti korcsoportokban. Kialakításra került öntött gumi sportpálya és fitness 

eszközök, egy 500 méteres futópálya, továbbá elkerített kutyafuttató. A park 

kialakításánál (növényválasztás, elrendezés stb.) az építészeti bűnmegelőzési elvek 

érvényesülnek. Tervezési terület nagysága: 15 612 m2.

17.
TOP-2.1.2-

15-HE1-2016-00001

Zöldülő város – piac-, 

könyvtár- és térfejlesztés
Hatvan Város Önkormányzata 1 478 357 075 136 603 802 1 614 960 877

A projekt keretében megvalósul Hatvan zöldülő város – piac-, könyvtár- és 

térfejlesztése. A belvárosban tervezett „Zöld város” városfejlesztési akció magában 

foglalja a hatvani Ady Endre Könyvtár korszerűsítését, a hatvani Termelői Piac 

átalakítását és a városi zöldfelületek kiépítését.

18.
TOP-2.1.2-

15-JN1-2016-00016 
Tiszafüred, a zöld város Tiszafüred Város Önkormányzata 430 000 000 120 510 041 550 510 041

A projekt keretében tervezett fejlesztés alapvető célja, hogy az önkormányzat 

és a helyi vállalkozások hosszútávú együttműködése erősödjön, a köz- és 

a magánszektor beruházásai egymást támogatva, összehangolva kerüljenek 

megvalósításra, annak érdekében, hogy azok szinergikus hatást fejtsenek ki a helyi, 

mikrogazdaság fejlődésére. Ezen beavatkozások együttesen a városi környezet 

megújításán túl hozzájárulnak a helyi gazdaság fejlődéséhez és a foglalkoztatás 

bővítéséhez. Az egyes projektelemek tervezése során alapvető cél volt a városi 

közterületek környezettudatos, klímabarát megújítása. Cél a városi zöld környezet 

megteremtése, a beruházás egyes elemei gazdaságos fenntartásának támogatása.

19.
TOP-3.1.1-

15-TL1-2016-00003

 Fenntartható települési 

közlekedés fejlesztése, 

kerékpárút építés Tolna 

és Fadd településen

Tolna Város Önkormányzata 

(konzorciumvezető) Fadd 

Nagyközség Önkormányzata 

550 000 000 62 445 995 612 445 995

A beruházás során a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és 

erősítő közlekedésfejlesztési intézkedés valósul meg 13 700 méter hosszú 

kerékpárforgalmi útvonal kialakításával Tolna, Fadd, illetve Fadd–Dombori 

településeket összekötően. 

20.
TOP-3.2.1-

16-BS1-2017-00021

Önkormányzati 

épületek energetikai 

korszerűsítése 

Füzesgyarmaton

Füzesgyarmat Város 

Önkormányzata 

(konzorciumvezető) Békés Megyei 

Önkormányzati Hivatal

139 386 475 33 570 413 172 956 888

Füzesgyarmat Város Önkormányzata jelen projekt keretében két, 100%-ban 

tulajdonában lévő ingatlan energetikai fejlesztését kívánja megvalósítani. 

A Városháza épületén homlokzati hőszigetelés, a meglévő fűtési rendszer 

korszerűsítése, a Városétkeztetési Konyha vonatkozásában pedig homlokzati 

hőszigetelés és homlokzati nyílászárócsere megvalósítását tervezik. Telepítésre 

kerül egy 48 kWp napelemes rendszer is.
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21.
TOP-4.2.1-

16-BO1-2017-00012

Garadna 

település szociális 

alapszolgáltatásainak 

infrastrukturális 

fejlesztése

Garadna Község Önkormányzata 77 802 650 23 323 327 101 125 977

Garadna Község Önkormányzat a projekt keretében vásárolt ingatlant kívánja 

bővíteni, felújítani. A projekt keretein belül megvalósul a családsegítő és 

gyermekjóléti szolgálat tárgyi feltételrendszerének fejlesztése (váró, tanácsadó, 

mosdó, irattár, játszósarok), házi segítségnyújtásban dolgozó gondozónőknek 

iroda kialakítása, öltöző a hozzá tartozó vizesblokkal, a szociális étkeztetés 

feladatainak ellátásához tálaló, melegítőkonyha és ebédlő kialakítása kb. 30 fő 

részére. A projekt tartalmazza a szociális alapszolgáltatások üzemeltetéséhez 

szükséges eszközbeszerzéseket is.

22.
TOP-5.1.1-

15-FE1-2016-00001

Foglalkoztatási-

gazdasági 

együttműködések és 

szolgáltatások fejlesztése 

Fejér megyében

Fejér Megyei Önkormányzat 

(konzorciumvezető) Fejér Megyei 

Kormányhivatal, Echo Innovációs 

Műhely Közhasznú Egyesület 

1 331 499 942 210 661 705 1 542 161 647

A projekt célterülete Fejér megye egésze, de figyelembe véve a területi lehatárolást 

a munkaerőpiaci program Fejér megye hat járására koncentrál: a Martonvásári, 

Sárbogárdi, Bicskei, Gárdonyi, Móri, Enyingi járásra. 

23.
TOP-6.1.1-

15-ZL1-2016-00001 

Északi Ipari Park feltárása 

és közművekkel való 

ellátása

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 

Önkormányzata
1 400 000 000 1 043 910 517 2 443 910 517

A projekt elsődleges célja olyan ipari terület kialakítása, amely alkalmas befektetők 

és vállalkozások vonzására, betelepítésére, továbbá az ipari infrastruktúra 

fejlesztése, és a munkahelyteremtés, amellyel egyrészt javulnak a gazdasági 

szereplők termelési feltételei, másrészt a vállalkozások működési környezetének 

minőségi fejlesztése is megtörténik. A projekt keretében két projektelem kerül 

megvalósításra:

1. Északi Iparterület kialakítása a 0779, 0788/81, 0791/7 hrsz.-ú ingatlanokon, 

amelynek keretében telken belüli alapinfrastruktúra-fejlesztéssel (útépítés 

és közmű-kialakítás) új iparterület kerül kialakításra, valamint az iparterület 

megközelíthetőségét szolgáló, a 76-os főúton létesülő körforgalmú csomópont 

kiépítése.

2. A Zalaegerszegi Tudományos és Technológiai Park fejlesztési területén található 

15465 helyrajzi számú, 91 250 m2 nagyságú ingatlan megosztásából létrejött 

területek közművesítése, 12 db 5–8 ezer m2 nagyságú, összesen 7 ha nagyságú 

közművesített, betelepülésre alkalmas ipari telek kialakítása. A projekt keretében 

kb. 453 m hosszú belső út kerül kiépítésre, megtörténik a terület közművesítése 

(gáz, áram, vízellátás, szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetés, közvilágítás kialakítása).

24.
TOP-6.1.4-

15-SL1-2016-00001

Szolnok Vár! – Szolnoki 

Várkerület turisztikai célú 

fejlesztése

 Szolnok Megyei Jogú Város 

Önkormányzata
950 000 000 612 300 000 1 562 300 000

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a projekt megvalósítása során 

az egykori szolnoki vár erődjét építészeti, művészi és virtuális eszközökkel kívánja 

újra látogathatóvá tenni. Kialakításra kerül a Szolnok Vár! látogatóközpont, 

melyben török kávézó, interaktív várkiállítás és kilátóterasz is megtalálható. 

A szomszédos művésztelepen megújul a „Művésztorony”. Kiépítésre kerül a folyó 

töltésén a „Bástya-sétány”, ami az egykori várfal hangulatát idézi, továbbá 

a beruházás közvetlen környezetét érintő térrendezés, játszótér építése, illetve 

kerékpáros megállóhely kialakítása képezi a projekt részét.
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25.
TOP-6.1.5-

15-NY1-2016-00001

Gazdaságösztönző 

közlekedésfejlesztés 

a Szegfű utca bővítése, 

a Törzs utca, a Szalag 

utca, a Semmelweis utca, 

a Bottyán János és Lujza 

utca felújítása révén

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

Önkormányzata
950 000 000 303 704 310 1 253 704 310

A projekt a Szegfű utca, Törzs utca, Semmelweis utca, Szalag utca, Lujza utca, 

illetve a Bottyán János utca fejlesztését tartalmazza, amelynek keretében a Szegfű 

utca jelenlegi 2×1 sávos burkolata 2×2 sávra bővül, középen elválasztószigettel. 

A Szegfű utca – Hunyadi utca csomópontban két fogadó sáv kerül kialakításra 

a Vay Ádám körút forgalma számára. A Szegfű utca északi oldalán új gyalogos-

kerékpárút kerül kialakításra, amely a Hunyadi, Géza, István és a László utcán is 

átvezetésre kerül, így a meglévő kerékpáros létesítmények összekötésre kerülnek. 

A projekt keretében megvalósul a Bottyán János utca burkolatának, a Semmelweis 

és a Szalag utcák valamint a Lujza utca burkolatának felújítása, továbbá a Törzs utca 

fejlesztésével megvalósul az összeköttetés a város két legjelentősebb bevezető 

útja között, a 41. számú (Orosi út) és a 4. sz. főút (Pazonyi út) között.

26.
TOP-6.2.1-

15-PC1-2016-00007

Keleti Városrészi Óvoda 

Hirdi Tagóvodája 

felújítása

 Pécs Megyei Jogú Város 

Önkormányzata
98 806 000 64 053 752 162 859 752

A projekt keretében a Keleti Városrészi Óvoda Hirdi Tagóvodája újul meg 

(nyílászárócsere, homlokzati hőszigetelés, tetőszigetelés; a két csoportszobához 

tartozó öltöző- és mosdóhelyiség szabványban előírt méretre történő bővítése és 

a burkolatcseréje; tornaszoba fejlesztőszoba kialakítása; akadálymentesítés).

27.
TOP-6.3.2-

15-NY1-2016-00001

 Zöld Város kialakítása 

Nyíregyháza területén

 Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

Önkormányzata
1 197 241 535 390 733 855 1 587 975 390

A projekt keretében az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra 

Nyíregyházán:

1. Benczúr-Bessenyei tér teljes parkrekonstrukciója,

2. A Bujtosi városliget rehabilitációja,

3. Arany János utca átfogó növényállomány fejlesztése, ütemezett fakivágással, 

növényesítéssel.

4. Pazonyi tér parkrekonstrukciója,

5. Bocskai u. 16. (hrsz. 76/1) szám alatti épület hasznosítása gazdaságélénkítési 

céllal: szolgáltató épület kialakítása eszközbeszerzéssel, felszíni parkolóhely 

kialakításával. Az épülethez természetben kapcsolódó, 76/2 hrsz.-ú ingatlanon 

kerékpár kölcsönző (Közösségi kerékpáros rendszer) kialakítása.

28.
TOP-6.5.1-

16-NY1-2017-00003

Önkormányzati 

épületek energetikai 

korszerűsítése 

Nyíregyháza 

Megyei Jogú Város 

Önkormányzatánál 

II. ütem

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

Önkormányzata
156 432 161 79 520 639 235 952 800

Kedvezményezett tulajdonában lévő épületek meghatározó része energetikailag 

elavult, üzemeltetése költséges, így korszerűsítésük elengedhetetlen. A beruházás 

elsődleges célja és eredménye az energiára fordítandó költségek jelentős 

csökkentése, melynek keretében 7 óvoda energetikai korszerűsítése valósul meg.

29.
TOP-6.6.2-

16-NY1-2017-00001

Szociális 

alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának 

bővítése és fejlesztése 

II. ütem

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

Önkormányzata
564 009 932 33 822 051 597 831 983

A projektben a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 2 telephelyének 

– Nyíregyháza, Őz u. 14–16., Nyíregyháza-Nyírszőlős, Kollégium u. 58. – 

infrastrukturális fejlesztése, illetve eszközbeszerzés valósul meg.

A fejlesztés célja a nappali ellátási formák magas szintű biztosítása az idős, 

fogyatékos betegek, pszichiátriai vagy szenvedélybetegséggel küzdők számára.

30.
VEKOP-6.1.1-

15-PT1-2016-00065

Nagytarcsa Község 

bölcsőde építési 

projektje

Nagytarcsa Község 

Önkormányzata
295 255 591 341 604 423 636 860 014

A projekt keretében egy új építésű 622 m2 hasznos alapterületű, 56 férőhelyes, 

négy csoportszobás, két gondozási egységet magába foglaló bölcsőde és hozzá 

kapcsolódó kiszolgálóegységek kerülnek kialakításra, továbbá beszerzésre 

kerülnek az ehhez szükséges eszközök, bútorok. A bölcsődéhez kapcsolódóan 

útépítés és 16 darab új parkolóhely kerül kialakításra.



9440 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 278. szám 

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.
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	a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, 
továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezés

	Az emberi erőforrások minisztere 45/2020. (XII. 14.) EMMI rendelete
	az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 
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	a Keszthelyi magyar nagyfehér hússertés génmegőrzése című projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1754/2018. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról
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