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III. Kormányrendeletek

A Kormány 42/2020. (III. 12.) Korm. rendelete
a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
Rendelet) 75. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A védett műemléki értéket képviselő ingatlant, ideértve a műemléki ingatlant, illetve a nyilvántartott műemléki 
értéknek minősülő ingatlant, valamint a helyi egyedi védelem alatt álló ingatlant érintő, a Tao tv. szerinti kulturális 
örökségvédelmi célú beruházás, felújítás vagy karbantartás adott adóévben történt szabályszerű elvégzésének 
igazolására az illetékes hatóság a jogosult kérelmére hatósági bizonyítványt ad ki.”

 (2) A Rendelet 75. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Kulturális örökségvédelmi célúnak minősül az a Tao tv. 7. § (1) bekezdés ty) pontja szerinti beruházás, vagyoni 
betét beszerzés, illetve felújítás, amelyet a Tao tv. szerinti adózó műemléki ingatlant vagy nyilvántartott műemléki 
értéknek minősülő ingatlant, valamint helyi egyedi védelem alatt álló ingatlant érintően végez.”

2. §  A Rendelet
a) 1. § g) pontjában a „társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény” szövegrész helyébe 

a „társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.)” szöveg,
b) 3.  § (6)  bekezdésében a „társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény” szövegrész 

helyébe a „Tao tv.” szöveg,
c) 75.  § (8)  bekezdésében a  „társasági adóról és osztalékadóról szóló törvényben” szövegrész helyébe 

a „Tao tv.-ben” szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 43/2020. (III. 12.) Korm. rendelete
a Modern Városok Program keretében egyes turisztikai és városfejlesztési célra irányuló beruházásokkal 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 202/2017. (VII. 10.) 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,
a 3.  § tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 16.  pont 
16.2. alpontjában és 17. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  A Modern Városok Program keretében egyes turisztikai és városfejlesztési célra irányuló beruházásokkal összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) a következő 9. §-sal egészül ki:
„9.  § E  rendeletnek a  Modern Városok Program keretében egyes turisztikai és városfejlesztési célra irányuló 
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról szóló 202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 43/2020. (III. 12.) 
Korm.  rendelettel (a  továbbiakban: Módr3.) megállapított 4.  § (3)  bekezdését és 1.  mellékletében foglalt táblázat 
23. sorát a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

2. §  A Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §  A Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében a „3., 5. és 13.” szövegrész helyébe a „3., 5., 13. és 23.” szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 43/2020. (III. 12.) Korm. rendelethez

A Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 23. sorral egészül ki:

(A B C

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

23.
Vas Megyei Kormányhivatal 
székhelyeként működő 
Megyeháza felújítása

Szombathely közigazgatási 
területén elhelyezkedő, 
az ingatlan-nyilvántartás szerinti 
6271 helyrajzi számú ingatlan

Vas Megyei Kormányhivatalt 
vezető kormánymegbízott



1362	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2020.	évi	41.	szám	

A Kormány 44/2020. (III. 12.) 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 32. §-sal egészül ki:
„32.  § 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 44/2020. (III. 12.) Korm. rendelettel 
(a  továbbiakban: Módr24.) megállapított 2.  mellékletben foglalt táblázat 36. sorát a  Módr24. 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 a 44/2020. (III. 12.) Korm. rendelethez

Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 36. sorral egészül ki:

(A B C

1 A beruházás megnevezése A beruházás megvalósításának helyszíne
Koordinációra kijelölt 

kormánymegbízott)

36.

Telephely bővítésre és 
fejlesztésre irányuló 
beruházás Tatabánya 
területén

Tatabánya közigazgatási területén 
elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 
külterület 032/53 helyrajzi számú ingatlan

Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatalt vezető 
kormánymegbízott
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 8/2020. (III. 12.) EMMI rendelete
az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló  
44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet módosításáról

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a  gyógyszerforgalmazás általános 
szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az  emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet 
(a továbbiakban: R.) 20/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Elektronikus vény esetében a gyógyszer kiadását a gyógyszer kiadója az elektronikus vény egyedi azonosítója 
alapján, a  felírási igazolást bemutató személy számára teljesíti. Felírási igazolás hiányában a  gyógyszer kiadása  
– a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerinti, az  egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez 
szükséges igazolást követően – kizárólag a  beteg, a  beteg önrendelkezési nyilvántartásban rögzített 
törvényes képviselője, valamint az  önrendelkezési nyilvántartásban rögzített meghatalmazás alapján a  beteg 
meghatalmazottja számára történhet.”

 (2) Az R. 20/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha az  EESZT nem érhető el, a  gyógyszer az  orvos aláírását és orvosi bélyegzőjének lenyomatát is tartalmazó 
felírási igazolás alapján is kiadható.”

2. §  Az R. 20/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20/C.  § Az  adatok rögzítésére vonatkozó kötelezettségeket az  EESZT bármilyen okból történő elérhetetlensége 
esetén a hozzáférés helyreállítását követően, soron kívül kell teljesíteni.”

3. §  Az R. a következő 20/D. §-sal egészül ki:
„20/D.  § (1) A  20/A.  §-ban foglaltaktól eltérően a  Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet esetén a  gyógyszer 
kiadója a gyógyszer kiadását felírási igazolás nélkül is teljesíti azon személy részére, aki a beteg TAJ-át közli, és saját 
természetes személyazonosító adatait külön törvény szerint hitelt érdemlően igazolja.
(2) A gyógyszer kiadója az (1) bekezdés szerinti adatokat elektronikusan rögzíti.”

4. §  Az R. 11/C.  § (2)  bekezdésében az „az Eüak. 14/A.  § (1c)  bekezdése szerint vezetett EESZT vénynyilvántartásban 
(a továbbiakban: EESZT vénynyilvántartás)” szövegrész helyébe az „az EESZT vénynyilvántartásban” szöveg lép.

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

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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Az emberi erőforrások minisztere 9/2020. (III. 12.) EMMI rendelete
az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.)  
EMMI rendeletnek az „A Magyar Klasszikus Zene Ifjú Nagykövete” cím megalapításával összefüggő 
módosításáról

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.  § 
(6)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)  
Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet 
(a továbbiakban: R.) 2. § (6) bekezdése a következő 4. ponttal egészül ki:
(A miniszter által adományozandó egyéb kulturális díjak a kulturális ágazatban a következők:)
„4. A Magyar Klasszikus Zene Ifjú Nagykövete cím.”

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

3. §  Az R. 5.  § (1)  bekezdésében a  „valamint a  Művészeti életpálya elismerést” szövegrész helyébe az  „a Művészeti 
életpálya elismerést, valamint az „A Magyar Klasszikus Zene Ifjú Nagykövete” címet” szöveg lép.

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

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 9/2020. (III. 12.) EMMI rendelethez

  Az R. 1. melléklet II. Fejezete a következő 30/A. ponttal egészül ki:
„30/A. A Magyar Klasszikus Zene Ifjú Nagykövete cím
30/A.1. A  cím a  magyar klasszikus zene megismertetését és terjesztését szolgáló kimagasló zeneművészeti 
teljesítmény elismeréseként, húsz évnél fiatalabb természetes személyek részére adományozható.
30/A.2. A cím adományozására az adományozó döntése alapján évente legfeljebb két alkalommal kerül sor. A cím 
adományozásának időpontját a miniszter határozza meg.
30/A.3. A  címből évente legfeljebb kettő adományozható. A  cím három évig viselhető, és a  miniszter döntése 
alapján egy alkalommal, legfeljebb további két évvel – a huszadik életév betöltése esetén is – meghosszabbítható.
30/A.4. A cím viselője adományozást igazoló oklevelet kap.”
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A pénzügyminiszter 1/2020. (III. 12.) PM rendelete
a pénzügyminiszter által adományozható elismerésekről

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.  § 
(6)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendelet 64. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A pénzügyminiszter által adományozható elismerések

1. § (1) A pénzügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) a feladat- és hatáskörébe tartozó, illetve azt támogató területeken 
végzett kimagasló színvonalú tevékenység elismerése céljából a következő elismeréseket alapítja:
a) Magyar Gazdaságért Díj,
b) Lónyay Díj,
c) Miniszteri Elismerő Oklevél,
d) Heller Farkas Elismerő Oklevél.

 (2) Elismerés posztumusz is adományozható.

2. § (1) A  gazdaság érdekében végzett kimagasló, példamutató tevékenység vagy életmű elismeréséért Magyar 
Gazdaságért Díj adományozható
a) a  Pénzügyminisztériummal (a  továbbiakban: minisztérium) vagy a  miniszter irányítása vagy felügyelete alá 

tartozó szervvel foglalkoztatási jogviszonyban nem álló természetes személy részére,
b) jogi személy, szervezet és kutatóműhely részére
a március 15-i és az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából. Az évente adományozható díjak száma: 20 db.

 (2) A  Magyar Gazdaságért Díjjal érem, továbbá oklevél és pénzjutalom jár. A  pénzjutalmat a  minisztérium biztosítja 
a költségvetéséből.

 (3) A Magyar Gazdaságért Díjjal járó pénzjutalom összege bruttó 1 000 000 forint. Az érem ezüstből készül, átmérője 
42,5 mm, vastagsága 3 mm. Előlapján gróf Széchenyi István mellképe, alatta aláírása, felette a „Gr. Széchenyi István” 
felirat, mellette két oldalon tölgy- és babérág látható. Hátoldalán a  Lánchíd, alatta a  Széchenyi család címere és 
jelmondata, valamint a Hitel című műből származó idézet helyezkedik el, amelyet „A PÉNZÜGYMINISZTERTŐL” felirat 
és babérkoszorú vesz körül.

3. § (1) A miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, illetve azt támogató, valamint a miniszter irányítása vagy felügyelete 
alá tartozó szerv feladat- és hatáskörébe tartozó területeken végzett kimagasló, példamutató szakmai tevékenység 
elismeréséért Lónyay Díj adományozható a  minisztériummal vagy a  miniszter irányítása vagy felügyelete 
alá tartozó szervvel foglalkoztatási jogviszonyban álló (posztumusz adományozás esetén foglalkoztatási 
jogviszonyban állt) személy részére a  március 15-i és az  október 23-i nemzeti ünnep alkalmából. Az  évente 
adományozható díjak száma: 30 db.

 (2) A Lónyay Díjjal érem, továbbá oklevél és pénzjutalom jár. A pénzjutalmat a minisztérium a költségvetéséből biztosítja.
 (3) A Lónyay Díj a minisztériumnál, a minisztérium jogelődjénél vagy a miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó 

szervnél legalább öt év foglalkoztatási jogviszonyban töltött idő után adományozható.
 (4) A  Lónyay Díjjal járó pénzjutalom összege bruttó 700 000 forint. Az  érem ezüstből készül, átmérője 42,5 mm, 

vastagsága 3 mm. Előlapján Lónyay Menyhért mellképe, felette a „LÓNYAY DÍJ” felirat, alatta „KIEMELKEDŐ SZAKMAI 
TEVÉKENYSÉGÉRT” felirat helyezkedik el. Hátoldalán Magyarország címere, felette „PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM” felirat, 
alatta „MINISZTERI ELISMERÉS” felirat található.

4. § (1) A miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó, illetve azt támogató területen eredményes, példamutató tevékenységet 
végző természetes személy, jogi személy, szervezet vagy kutatóműhely szakmai elismerése céljából Miniszteri 
Elismerő Oklevél adományozható a  március 15-i és az  október 23-i nemzeti ünnep alkalmából. Az  évente 
adományozható elismerések száma: 100 db.

 (2) A Miniszteri Elismerő Oklevéllel pénzjutalom adható, amelynek összege bruttó 500 000 forint. Amennyiben a Miniszteri 
Elismerő Oklevél adományozására a  miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó szerv vezetője tett javaslatot, 
a pénzjutalmat annak a miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervnek kell biztosítania a költségvetéséből, 
amelynek vezetője az  elismerést kezdeményezi. A  minisztérium államtitkára, közigazgatási államtitkára, helyettes 
államtitkára által elismerésre javasolt jutalmazásának fedezetét a minisztérium a költségvetéséből biztosítja.
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5. §  A közgazdaság vagy a pénzügyek tudományos megalapozásában, oktatásában hazai és nemzetközi viszonylatban 
kifejtett kiemelkedő tevékenységet végző természetes személy, jogi személy, szervezet vagy kutatóműhely szakmai 
elismerése céljából Heller Farkas Elismerő Oklevél adományozható az  augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából. 
Az évente adományozható elismerések száma: 5 db.

2. Az elismerés adományozásának rendje

6. §  Az  1.  §-ban meghatározott elismerések adományozására a  minisztérium államtitkára, közigazgatási államtitkára, 
helyettes államtitkára, a  miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó szerv vezetője, a  köztestület, a  miniszter 
tulajdonosi joggyakorlása vagy szakmai felügyelete alá tartozó jogi személy, valamint a  miniszter feladat- és 
hatáskörébe tartozó szakterületen működő szakmai szervezet a szakterületéhez kapcsolódóan tehet javaslatot.

7. § (1) Az  elismerés adományozására vonatkozó javaslatot a  miniszternek címezve kell felterjeszteni, illetve megküldeni 
az  adományozási alkalmat legalább 45 nappal megelőzően, a  jelölt életútjának, illetve tevékenységének rövid 
ismertetését tartalmazó indokolással ellátva.

 (2) A javaslat további tartalmi, valamint formai követelményeit az 1. melléklet tartalmazza.
 (3) Az  elismerések adományozására vonatkozó – a  minisztérium személyügyekért felelős szervezeti egysége által 

összeállított – javaslatokat a minisztérium közigazgatási államtitkára a miniszter részére előterjeszti. A miniszter dönt 
az elismerés adományozásáról.

8. §  Az elismerésre jelölt az adományozásról szóló kezdeményezés miniszteri döntésre való felterjesztését megelőzően 
tett, 2. melléklet szerinti nyilatkozata hiányában elismerésben nem részesíthető.

9. §  Az elismerést ünnepélyes keretek között a miniszter vagy az általa megbízott államtitkár, közigazgatási államtitkár, 
helyettes államtitkár adja át.

10. §  Az  elismerést ugyanaz a  személy vagy szervezet 5 éven belül csak egyszer kaphatja meg, öt éven belül újabb 
elismerés adományozására ugyanazon személy részére kivételes esetben, csak olyan teljesítmény alapján lehet 
javaslatot tenni, amelyet a javasolt személy vagy szervezet a korábban adományozott elismerést követően ért el.

11. §  A  posztumusz elismerés átvételére a  minisztérium közigazgatási államtitkára előterjesztésében megjelölt 
hozzátartozó jogosult.

12. § (1) Nem részesíthető elismerésben az a személy, aki
a) jogerős büntetőítélet vagy fegyelmi büntetés hatálya alatt áll,
b) ellen büntetőeljárás, fegyelmi eljárás vagy etikai eljárás van folyamatban,
c) etikai büntetésben részesült, az etikai büntetést megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított egy 

évig.
 (2) Méltatlanná válik az  elismerésre az  a  személy, akit a  bíróság szándékos bűncselekmény miatt jogerősen 

szabadságvesztésre ítélt, vagy akit a  bíróság jogerős ítélettel a  közügyek gyakorlásától vagy foglalkozás 
gyakorlásától eltiltott. A méltatlanná vált személytől a miniszter az elismerést visszavonja.

 (3) A  miniszter az  elismerésben részesített személyt az  elismerésre méltatlanná nyilváníthatja, és az  elismerést 
visszavonhatja, ha az  érintett személlyel szemben a  büntetőeljárás során a  bíróság jogerős marasztaló ítéletet 
hozott.

 (4) A  miniszter az  elismerésben részesített jogi személyt, szervezetet vagy kutatóműhelyt az  elismerésre méltatlanná 
nyilváníthatja, és az elismerést visszavonhatja, ha a jogi személy, szervezet vagy kutatóműhely
a) vezető tisztségviselője,
b) felügyelőbizottsági tagja,
c) kuratóriumi tagja,
d) vezető állású munkavállalója,
e) képviselője vagy
f ) jogszabály vagy szerződés alapján tagja, munkatársa
ellen a bíróság jogerős marasztaló ítéletet hozott.
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 (5) Az  elismerés adományozásáról, visszavonásáról szóló miniszteri közleményt a  minisztérium honlapján közzé 
kell tenni. A  közlemény tartalmazza az  elismerésben részesített nevét, az  elismerés megnevezését, az  elismerés 
adományozásának időpontját, az elismerés visszavonása esetén annak tényét és időpontját.

 (6) Az  elismerés adományozásáról – az  elismerésben részesített hozzájárulása esetén – a  minisztérium nyilvántartást 
vezet, amely tartalmazza az elismerésben részesített nevét, természetes személy esetén munkahelyét és beosztását, 
az  adományozott elismerés megnevezését és az  átadás időpontját. A  minisztérium az  elismerésben részesített 
adatait az  elismerés átvételét követően veszi nyilvántartásba, a  nyilvántartásba vételhez szükséges hozzájárulás 
az elismerés átvételével történik meg.

3. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Ezt a rendeletet a hatálybalépése előtt, a 2020. március 15-i adományozási alkalomra, a nemzetgazdasági miniszter 

által adományozható elismerésekről szóló 1/2013. (I. 8.) NGM rendelet szerint felterjesztett javaslat alapján 
adományozandó elismerésre is alkalmazni kell.

14. §  Hatályát veszti a nemzetgazdasági miniszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2013. (I. 8.) NGM rendelet.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter

1. melléklet az 1/2020. (III. 12.) PM rendelethez

Javaslat
(természetes személy esetén)

a PÉNZÜGYMINISZTERNEK
elismerés adományozására:

A javasolt elismerés megnevezése: ...................................................................................................................................................................
Az elismerés adományozására javasolt neve:  ..............................................................................................................................................
Születési helye:  ........................................................................................................................................................................................................
Születési ideje (év, hó, nap):  ................................................................................................................................................................................
Anyja neve: ................................................................................................................................................................................................................
Iskolai végzettsége: ................................................................................................................................................................................................
Jelenlegi munkahelye (szervezeti egység megnevezésével):  ................................................................................................................
Munkaköre, beosztása:  .........................................................................................................................................................................................
Kormánytisztviselő/köztisztviselő esetén álláshely besorolása/besorolása:  ....................................................................................
Lakóhelye:  .................................................................................................................................................................................................................
Értesítési telefonszáma és e-mail-címe:  .........................................................................................................................................................
A jelölt korábban kapott kitüntetése, elismerése (állami kitüntetés és miniszteri elismerés):  ...................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................
Az elismerés átadásának javasolt időpontja/alkalma:  ..............................................................................................................................
A javaslat indokolása (1 mondatban, sajtóban, honlapon megjelentethető módon):  .................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................................................................
Szakmai életút, érdemek részletes ismertetése:  .........................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................................................................
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Tudomásul veszem, hogy a pénzügyminiszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2020. (III. 12.) PM rendelet 
4.  § (2)  bekezdése alapján a  Miniszteri Elismerő Oklevélre a  jelölt jutalmazásának fedezetét a  miniszter irányítása 
vagy felügyelete alá tartozó szerv vezetőjének kezdeményezése esetén a szerv költségvetése biztosítja.

Dátum:

 Javaslattevő aláírása: ...........................................................................................
 Javaslattevő neve: .................................................................................................
 Javaslattevő beosztása/munkaköre: ..............................................................
 Javaslattevő munkahelye: ..................................................................................

Javaslat
(nem természetes személy esetén)

a PÉNZÜGYMINISZTERNEK
elismerés adományozására:

A javasolt elismerés megnevezése:  ..................................................................................................................................................................
Az elismerés adományozására javasolt szervezet elnevezése: ...............................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................
Vezető tisztségviselője/képviselője:  ................................................................................................................................................................
Székhelye/címe:  ......................................................................................................................................................................................................
Értesítési címe:  .........................................................................................................................................................................................................
Értesítési telefonszáma és e-mail-címe:  .........................................................................................................................................................
A jelölt korábban kapott kitüntetése, elismerése (állami kitüntetés és miniszteri elismerés):  ...................................................  
 ........................................................................................................................................................................................................................................
Az elismerés átadásának javasolt időpontja/alkalma:  ..............................................................................................................................
A javaslat indokolása (1 mondatban, sajtóban, honlapon megjelentethető módon):  .................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................................................................
A javaslat részletes szakmai ismertetése: .......................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................................................................

Tudomásul veszem, hogy a pénzügyminiszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2020. (III. 12.) PM rendelet 
4.  § (2)  bekezdése alapján a  Miniszteri Elismerő Oklevélre a  jelölt jutalmazásának fedezetét a  miniszter irányítása 
vagy felügyelete alá tartozó szerv vezetőjének kezdeményezése esetén a szerv költségvetése biztosítja.

Dátum:

 Javaslattevő aláírása: ...........................................................................................
 Javaslattevő neve: .................................................................................................
 Javaslattevő beosztása/munkaköre: ..............................................................
 Javaslattevő munkahelye: ..................................................................................



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2020.	évi	41.	szám 1369

2. melléklet az 1/2020. (III. 12.) PM rendelethez

Nyilatkozat
(természetes személy esetén)

Alulírott ...........................................................................................
 1. hozzájárulok ahhoz, hogy a(z) ........................................................................................... miniszteri elismerés adományozását 

előkészítő eljárásban a Pénzügyminisztérium természetes személyazonosító adataimat (név, születési hely, születés 
dátuma, anyja neve), lakcímadataimat, valamint az  adományozásra irányuló javaslat megalapozásához szükséges 
személyes adataimat nyilvántartsa,

 2. kijelentem, hogy velem szemben a  pénzügyminiszter által adományozható elismerésekről szóló 1/2020. (III. 12.)
PM rendelet 12. §-ában meghatározott kizáró ok nem áll fenn,

 3. elismerésben részesítésem esetére hozzájárulok nevemnek a  Hivatalos Értesítőben és a  Pénzügyminisztérium 
honlapján való közzétételéhez.

Dátum:

........................................................................................... 
elismerésre jelölt aláírása

Nyilatkozat
(nem természetes személy esetén)

Alulírott, mint a ........................................................................................... képviselője/vezető tisztségviselője,
 1. hozzájárulok ahhoz, hogy a(z) ........................................................................................... miniszteri elismerés adományozását 

előkészítő eljárásban a  Pénzügyminisztérium az  általam képviselt ........................................................................................... 
(nem természetes személy) azonosító adatait (név, székhely vagy bejegyzett cím, elérhetőségek, képviselő neve), 
valamint az adományozásra irányuló javaslat megalapozásához szükséges adatokat nyilvántartsa,

 2. elismerésben részesítés esetére hozzájárulok az  általam képviselt szervezet nevének a  Hivatalos Értesítőben és 
a Pénzügyminisztérium honlapján való közzétételéhez.

Képviseleti jogköröm alapja:

Dátum:

........................................................................................... 
elismerésre jelölt képviselőjének/ 
vezető tisztségviselőjének aláírása
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IX. Határozatok tára

Az Országgyűlés 5/2020. (III. 12.) OGY határozata
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 
5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról*

 1. Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) 
OGY határozat (a továbbiakban: OGY határozat) 1. pontja a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés

az Európai ügyek bizottságába

Bana Tibor (független) korábban megüresedett alelnöki helyére
Balczó Zoltánt (Jobbik)

a bizottság alelnökévé megválasztja.

 2. Az OGY határozat 2. pontja a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés a Törvényalkotási bizottságba

Stummer János (Jobbik) helyett
Kálló Gergelyt (Jobbik)

a bizottság tagjává megválasztja.

 3. Az OGY határozat 2. pontja a következők szerint módosul:

A Törvényalkotási bizottságban Balczó Zoltán (Jobbik) bizottsági tagsága megszűnik.

 4. Az OGY határozat 3. pontja a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés a Magyarországi nemzetiségek bizottságába

Alexov Lyubomirt (nemzetiségi szószóló) és
Kissné Köles Erikát (nemzetiségi szószóló)

a bizottság alelnökévé megválasztja.

 5. Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Hiszékeny Dezső s. k., Dr. Szűcs Lajos s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2020. március 9-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyűlés 6/2020. (III. 12.) OGY határozata
Kocsis Máté országgyűlési képviselő mentelmi ügyében*

Az Országgyűlés Kocsis Máté országgyűlési képviselő mentelmi jogát a  Pesti Központi Kerületi Bíróság 
14.Bpk.41.351/2019/5. számú átiratával érintett ügyben nem függeszti fel.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Hiszékeny Dezső s. k., Dr. Szűcs Lajos s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2020. március 9-i ülésnapján fogadta el.

A Kormány 1096/2020. (III. 12.) Korm. határozata
az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) programjainak és működésének támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) programjainak és működésének támogatásával;
 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  miniszterelnök általános helyettesének bevonásával az  1.  pontban 

meghatározott feladat megvalósítása érdekében gondoskodjon
a) a 2020. évben a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet 

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 42. Alapok támogatása cím, 2. Bethlen Gábor Alap 
támogatása alcím javára egyszeri 168 450 000 forint,

b) a 2021. évtől a  központi költségvetés XLII. A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet javára 
beépülő jelleggel 168 450 000 forint

forrás biztosításáról;
Felelős: pénzügyminiszter 

a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: az a) alpont tekintetében azonnal 

a b) alpont tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során
 3. felhívja a  miniszterelnök általános helyettesét, hogy a  Bethlen Gábor Alap irányításáért felelős Bizottság útján 

gondoskodjon az 1. pontban meghatározott feladat megvalósításáról, és tegye meg a szükséges intézkedéseket
a) a kedvezményezett szervezettel a támogatási jogviszony létrehozása, valamint
b) a költségvetési támogatás egy összegben történő kifizetése
érdekében.

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: a forrás biztosítását és rendelkezésre állását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1097/2020. (III. 12.) Korm. határozata
a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus megrendezésével összefüggő beszerzési és szervezési feladatok 
további támogatásához szükséges kormányzati intézkedésekről

A Kormány
 1. elismeri a  Magyar Katolikus Egyház kiemelkedő szerepét a  hitéleti programok és beruházások megvalósításában, 

és támogatja a  Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus megrendezésével összefüggő eszközbeszerzéseket, 
a működési, szervezési és lebonyolítási feladatok ellátását;

 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  miniszterelnök általános helyettese bevonásával a  2020. évben 
–  a  kifizetésekhez kapcsolódó kincstári díjjal együtt – gondoskodjon az  1.  pontban foglalt cél megvalósítása 
érdekében 1 957 648 335 forint forrás rendelkezésre állásáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 
szóló 2019. évi LXXI. törvény 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
1.  Célelőirányzatok alcím, 30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport, 8. Egyházi 
közösségi célú programok támogatása jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: azonnal
 3. felhívja a  miniszterelnök általános helyettesét, hogy adjon ki támogatói okiratot a  2.  pont szerinti forrás terhére 

az  1.  pontban megjelölt cél megvalósítása érdekében 1 956 670 000 forint támogatási összegben az  Esztergom-
Budapesti Főegyházmegye kedvezményezett részére, elszámolási kötelezettség, a  fel nem használt támogatási 
összeg tekintetében visszafizetési kötelezettség rögzítésével;

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: a 2. pont szerinti forrásbiztosítást követően azonnal

 4. egyetért azzal, hogy a 3. pont szerinti költségvetési támogatásra az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1098/2020. (III. 12.) Korm. határozata
a bölcsődei pótlék emelésének és kiterjesztésének 2020. évi ellentételezéséről

A Kormány
 1. a bölcsődei pótlék emelésének és kiterjesztésének ellentételezését szolgáló kiegészítő támogatás biztosítása 

érdekében felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjék az  érintett fejezetek tekintetében a  szükséges 
költségvetési forrás rendelkezésre állásáról;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 2. 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 IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének 
a 13. Bölcsődei kiegészítő támogatás címmel történő kiegészítését,

b) az  Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A  helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai 
cím, 1. A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása alcím terhére, 
a  Kvtv.  1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 13. Bölcsődei kiegészítő támogatás cím 
javára 102 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását, az 1. melléklet szerint.
Felelős: pénzügyminiszter 

belügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1098/2020. (III. 12.) Korm. határozathoz

IX Helyi önkormányzatok támogatásai  

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
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 

2 A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
380073 1 A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások -102 000 000
374906 13 Bölcsődei kiegészítő támogatás 

K5 Egyéb működési célú kiadások 102 000 000

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

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

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat (+/-) évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

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

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 102 000 000 102 000 000

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár  1 példány

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat 

száma

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

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat 

száma

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2020.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat 

száma

Államháztartási 
egyedi 

azonosító
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A Kormány 1099/2020. (III. 12.) Korm. határozata
az egyes turisztikai fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről

 1. A Kormány kiemelt stratégiai célja a  turizmus jövedelemtermelő képességének erősítése nemzetgazdasági 
szinten, azaz a  külföldről beutazó turisták tartózkodási idejének meghosszabbítása és költésük növelése. E  célok 
megvalósítása érdekében egyetért a Kisfaludy Szállásfejlesztési Konstrukció 2030-ig tartó programjával.

 2. A Kormány
a) felhívja a  pénzügyminisztert és a  miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy a  turisztikai fejlesztések 

(szálláshelyfejlesztés), az  egyes kiemelt turisztikai fejlesztések – ideértve a  kiemelt turisztikai fejlesztési 
térségek turisztikai fejlesztési projektjeit –, valamint a  Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról szóló 
61/2017. (III. 20.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet] foglalt feladatok 
finanszírozása érdekében gondoskodjanak a  2021–2030. években összesen 581 300,0 millió forint 
rendelkezésre állásáról a  2021–2030. évi központi költségvetés XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 11. Turisztikai fejlesztési célelőirányzat 
jogcímcsoport javára,
Felelős: pénzügyminiszter 

a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: a 2021–2030. évi központi költségvetés tervezése során

b) jóváhagyja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 36. § (4b) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva, hogy a miniszterelnök kabinetfőnöke, illetve kijelölése esetén – az előirányzat 
kezelő szerveként – a  Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság a  fejlesztési 
feladatok megvalósítása érdekében az  előirányzat terhére a  turisztikai fejlesztések (szálláshelyfejlesztés) 
finanszírozása érdekében, az  egyes kiemelt turisztikai fejlesztések – ideértve a  kiemelt turisztikai fejlesztési 
térségek turisztikai fejlesztési projektjeit –, valamint a 61/2017. (III. 20.) Korm. rendeletben foglalt feladatok 
finanszírozása érdekében, legfeljebb az  a)  alpontban meghatározott összegben előzetesen kötelezettséget 
vállaljon,
Felelős: a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: folyamatos

c) az Áht. 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva az a) alpontban megjelölt előirányzat 
terhére a  2021–2022. évek tekintetében az  évenkénti kötelezettségvállalás felső korlátját 90 000,0 millió 
forintban állapítja meg, a  2023. év tekintetében a  kötelezettségvállalás felső korlátját 80 000,0 millió 
forintban állapítja meg, a  2024–2030. évek tekintetében az  évenkénti kötelezettségvállalás felső korlátját  
45 900,0 millió forintban állapítja meg.
Felelős: pénzügyminiszter 

a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: folyamatos

 3. A Kormány visszavonja
a) a turisztikai fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1549/2017. (VIII. 18.)  

Korm. határozatot,
b) a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a  Központi Maradványelszámolási Alapból 

történő átcsoportosításról, a  2017. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról, fejezetek 
közötti és fejezeten belüli átcsoportosításról, a  Honvédelmi Minisztérium fejezet szociális hozzájárulási adó 
felhasználásáról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat 
7. pontját.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1100/2020. (III. 12.) Korm. határozata
az EFOP-4.1.2-17 azonosító jelű („Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése 
a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében című) felhívás keretében 
megvalósuló projektek támogatásának növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés f )  pontjában meghatározott 
jogkörében eljárva
a) egyetért az 1. melléklet szerint az ott felsorolt projektek támogatásának növelésével,
b) 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 6., 11., 12. és 14. sora szerinti projektek keretemelése és annak végrehajtása 
során a Kormányrendelet 5. §-a ne kerüljön alkalmazásra,

c) egyetért az a) alpont szerinti projektek támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2020. június 30.

 2.  A  Kormány egyetért azzal, hogy az  1.  mellékletben foglalt táblázat 4. és 7–14. sora szerinti projektek esetén 
az  1.  mellékletben foglalt táblázat F oszlopában meghatározott, összesen legfeljebb 988 235 157 forint összegű, 
európai uniós forrás terhére el nem számolható költség – az  Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű 
előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6.  § (1)  bekezdés b)  pontja 
alapján – az  Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) hazai társfinanszírozáson felüli 
felhasználásával kerüljön finanszírozásra.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: folyamatos

 3.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 4.  Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) 

Korm. határozat 1.  melléklet 4.  pontjában foglalt táblázat C:3 mezőjében a „60,97” szövegrész helyébe a „61,87” 
szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1100/2020. (III. 12.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

1.

Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Kedvezményezett 

neve

Eredeti 

támogatás

(forint)

Többlettámogatás legfeljebb

(forint)

Megnövelt 

összköltség 

legfeljebb

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.

Az EFOP 

keretében 

finanszírozandó 

összeg

Magyarország központi 

költségvetéséről szóló 

törvényben meghatározott 

Uniós fejlesztések fejezete 

terhére finanszírozni 

tervezett összeg

3.
EFOP-4.1.2-17-

2017-00011

Kossuth Lajos Gimnázium  
Kossuth Lajos Általános Iskolájának 

infrastrukturális fejlesztése

Karcagi 
Tankerületi 

Központ
411 787 153 107 025 628 – 518 812 781

A projekt célja az 5350 Tiszafüred, 
Kossuth tér 2. szám alatti köznevelési 
intézmény infrastrukturális 
fejlesztése.

4.
EFOP-4.1.2-17-

2017-00020

Iskola a központban – központ 
az iskolában. A Kozármislenyi 

Janikovszky Éva Általános Iskola 
infrastrukturális fejlesztése  

a hátránykompenzáció 
elősegítése és a minőségi oktatás 

megteremtése érdekében

Pécsi 
Tankerületi 

Központ
654 918 885 28 225 827 104 831 923 787 976 635

A projekt célja a 7761 Kozármisleny, 
Alkotmány tér 53. szám 
alatti köznevelési intézmény 
infrastrukturális fejlesztése.

5.
EFOP-4.1.2-17-

2017-00024

Karcagi Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola Kováts Mihály 

Általános Iskolai Tagintézményének 
infrastrukturális fejlesztése

Karcagi 
Tankerületi 

Központ
468 045 308 74 930 082 – 542 975 390

A projekt célja az 5300 Karcag, 
Kálvin u. 9. szám alatti köznevelési 
intézmény infrastrukturális 
fejlesztése.

6.
EFOP-4.1.2-17-

2017-00026

Infrastrukturális fejlesztés  
a zeneművészetért a Berettyóújfalui 

József Attila Általános Iskolában

Berettyóújfalui 
Tankerületi 

Központ
279 578 366 105 088 982 – 384 667 348

A projekt célja a 4100 
Berettyóújfalu, Ady Endre u. 1. 
szám alatti köznevelési intézmény 
infrastrukturális fejlesztése.

7.
EFOP-4.1.2-17-

2017-00060
Kompolti iskola fejlesztése

Egri Tankerületi 
Központ

862 565 698 98 529 572 107 372 336 1 068 467 606

A projekt célja a 3356 Kompolt,  
Fő út 2. szám alatti köznevelési 
intézmény infrastrukturális 
fejlesztése.
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8.
EFOP-4.1.2-17-

2017-00061

Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc  
Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola infrastrukturális 

fejlesztése

Karcagi 
Tankerületi 

Központ
442 926 744 93 796 607 3 655 600 540 378 951

A projekt célja az 5400 
Mezőtúr, Rákóczi utca 40. szám 
alatti köznevelési intézmény 
infrastrukturális fejlesztése.

9.
EFOP-4.1.2-17-

2017-00066

A Siklósi Táncsics Mihály 
Gimnázium, Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola 
infrastrukturális fejlesztése  

a hátránykompenzáció 
elősegítése és a minőségi oktatás 

megteremtése érdekében

Mohácsi 
Tankerületi 

Központ
837 863 087 52 370 012 103 832 742 994 065 841

A projekt célja a 7800 Siklós,  
Hajdu Imre utca 13. és  
Köztársaság tér 6. szám alatti 
köznevelési intézmények 
infrastrukturális fejlesztése.

10.
EFOP-4.1.2-17-

2017-00087

Dévaványa Iskola 2020: Köznevelési 
intézmények infrastrukturális 

fejlesztése a hátránykompenzáció 
elősegítése és a minőségi oktatás 

megteremtése érdekében

Gyulai 
Tankerületi 

Központ
374 921 301 68 622 908 1 320 954 444 865 163

A projekt célja az 5510 Dévaványa, 
Vörösmarty Mihály utca 4–6. 
szám alatti köznevelési intézmény 
infrastrukturális fejlesztése.

11.
EFOP-4.1.2-17-

2017-00089

Földesi Karácsony Sándor Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

infrastrukturális fejlesztése

Berettyóújfalui 
Tankerületi 

Központ
245 585 858 125 636 955 64 849 283 436 072 096

A projekt célja a 4177 Földes, 
Karácsony Sándor tér 6. szám 
alatti köznevelési intézmény 
infrastrukturális fejlesztése.

12.
EFOP-4.1.2-17-

2017-00091

A Győrvári Béri Balogh Ádám 
Általános Iskola infrastrukturális 

fejlesztése

Szombathelyi 
Tankerületi 

Központ
548 900 000 44 616 197 351 783 001 945 299 198

A projekt célja a 9821 Győrvár, 
Balogh Ádám utca 14. szám 
alatti köznevelési intézmények 
infrastrukturális fejlesztése.

13.
EFOP-4.1.2-17-

2017-00092

A csákánydoroszlói Csaba József 
Általános Iskola infrastrukturális 

fejlesztése

Szombathelyi 
Tankerületi 

Központ
590 000 000 58 599 060 102 170 166 750 769 226

A projekt célja a 9919 
Csákánydoroszló, Vasút 31. szám 
alatti köznevelési intézmények 
infrastrukturális fejlesztése.

14.
EFOP-4.1.2-17-

2017-00126
Az Őriszentpéteri Általános Iskola 

infrastrukturális fejlesztése

Szombathelyi 
Tankerületi 

Központ
396 180 063 45 385 422 148 419 152 589 984 637

A projekt célja a 9941 Őriszentpéter, 
Kovácsszer 7. szám alatti köznevelési 
intézmények infrastrukturális 
fejlesztése.
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A miniszterelnök 20/2020. (III. 12.) ME határozata
főiskolai rektor felmentéséről

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 37.  § (8)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva 
– az innovációért és technológiáért felelős miniszternek a fenntartó javaslata alapján tett előterjesztésére –

a Tomori Pál Főiskolán

Kissné Budai Rita Anna főiskolai tanárt a rektori megbízatása alól – lemondására tekintettel –

2020. március 1-jei hatállyal

felmentem.

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


	A Kormány 42/2020. (III. 12.) Korm. rendelete
	a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 43/2020. (III. 12.) Korm. rendelete
	a Modern Városok Program keretében egyes turisztikai és városfejlesztési célra irányuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 202/2017. (VII. 10.) Korm. rendelet 

	A Kormány 44/2020. (III. 12.) 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 nyilvá

	Az emberi erőforrások minisztere 8/2020. (III. 12.) EMMI rendelete
	az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 
44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet módosításáról

	Az emberi erőforrások minisztere 9/2020. (III. 12.) EMMI rendelete
	az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) 
EMMI rendeletnek az „A Magyar Klasszikus Zene Ifjú Nagykövete” cím megalapításával összefüggő módosításáról

	A pénzügyminiszter 1/2020. (III. 12.) PM rendelete
	a pénzügyminiszter által adományozható elismerésekről

	Az Országgyűlés 5/2020. (III. 12.) OGY határozata
	az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról*

	Az Országgyűlés 6/2020. (III. 12.) OGY határozata
	Kocsis Máté országgyűlési képviselő mentelmi ügyében*

	A Kormány 1096/2020. (III. 12.) Korm. határozata
	az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) programjainak és működésének támogatásáról

	A Kormány 1097/2020. (III. 12.) Korm. határozata
	a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus megrendezésével összefüggő beszerzési és szervezési feladatok további támogatásához szükséges kormányzati intézkedésekről

	A Kormány 1098/2020. (III. 12.) Korm. határozata
	a bölcsődei pótlék emelésének és kiterjesztésének 2020. évi ellentételezéséről

	A Kormány 1099/2020. (III. 12.) Korm. határozata
	az egyes turisztikai fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről

	A Kormány 1100/2020. (III. 12.) Korm. határozata
	az EFOP-4.1.2-17 azonosító jelű („Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében című) felhívás keretében megvalósuló projektek támogatásának növeléséről, va

	A miniszterelnök 20/2020. (III. 12.) ME határozata
	főiskolai rektor felmentéséről
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