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III. Kormányrendeletek

A Kormány 292/2019. (XII. 10.) Korm. rendelete
a Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési 
megállapodás kihirdetéséről

1. §  A Kormány e  rendelettel felhatalmazást ad a  Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya közötti 
gazdasági együttműködési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. §  A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. § (1) A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövegét az 1. melléklet tartalmazza.
 (2) A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. §, a 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet a Megállapodás 7. cikk 1) bekezdésében meghatározott időpontban lép 

hatályba.
 (3) A  Megállapodás, valamint a  2.  §, a  3.  §, az  1. és a  2.  melléklet hatálybalépésének naptári napját a  külpolitikáért 

felelős miniszter – annak ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével 
állapítja meg.

5. §  Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdasági ügyekért felelős miniszter gondoskodik.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 292/2019. (XII. 10.) Korm. rendelethez

GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS A TÁDZSIK 
KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT

Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya, a továbbiakban a „Felek”
kifejezve azon szándékukat, hogy tovább erősítsék a kétoldalú baráti kapcsolatokat,
valamint azon érdeküket, hogy hozzájáruljanak a Felek közötti gazdasági kapcsolatok fejlődéséhez, a kölcsönösen 
előnyös gazdasági együttműködés továbbfejlesztéséhez,
meggyőződve a  kétoldalú jogszabályi keret elmélyítésének szükségességéről, annak érdekében, hogy kedvező 
feltételrendszer és megfelelő jogszabályi alap álljon rendelkezésre a további együttműködéshez,

az alábbiakban állapodtak meg:

1. cikk
 1) A Felek, a hatályos nemzeti jogszabályaik és rendelkezéseik által nyújtott kereteken belül, támogatják a kölcsönösen 

előnyös gazdasági együttműködés fejlődését.
 2) Jelen Megállapodás az együttműködés következő területeire terjed ki:

a) a Felek államai gazdasági képességeinek fejlesztésére,
b) a kétoldalú gazdasági kapcsolatok intenzívebbé tételére, különös tekintettel a beruházásokra, az innovációra, 

valamint egyéb gazdasági tevékenységek végrehajtására, melyek hozzájárulnak a kétoldalú külkereskedelmi 
forgalom növekedéséhez.
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2. cikk
A jelen Megállapodásban rögzített kétoldalú kapcsolatok előmozdítása érdekében, a Felek nemzeti jogszabályaikkal 
és rendelkezéseikkel összhangban, jelen Megállapodás 1. cikkében rögzítetteknek megfelelően az együttműködést 
az alábbi területeken hajtják végre:

 1) az együttműködés fejlesztése és előmozdítása a következő területeken:
a) kereskedelem,
b) ipar és bányászat,
c) információ és kommunikáció, infokommunikációs technológia,
d) közlekedés,
e) környezetvédelem,
f ) oktatás, tudomány és technológia,
g) építőipar és lakásépítés,
h) mezőgazdaság, vízgazdálkodás és élelmiszerfeldolgozó-ipar;
i) turizmus,
j) bankszektor,
k) szellemi tulajdonjogok védelme,
l) technikai szabályok, szabványosítás, mérésügy,
m) egészségügy,
n) egészségipar és gyógyturizmus,
o) egyéb közös érdekű területeken történő együttműködés.

 2) beruházási projektek és egyéb tevékenységek biztosítási és finanszírozási mechanizmusainak megkönnyítése,
 3) a gazdasági és szakmai szervezetek, vállalatok, valamint a  kereskedelmi és iparkamarák és egyesületek közötti 

kapcsolatok előmozdítása, 
 4) beruházási projektek megvalósítását elősegítő konzultációs, jogi, banki és technikai szolgáltatások fejlesztése,
 5) vásárok, kiállítások, szemináriumok és egyéb események megszervezéséhez és megtartásához szükséges megfelelő 

feltételek megteremtése,
 6) vegyesvállalatok és egyéb gazdasági együttműködési formák alapításának az előmozdítása,
 7) a gazdaságfejlesztést érintő tapasztalatcsere, beleértve a delegációk fogadására és szakértők cseréjére a gazdaság 

és a kereskedelem területén,
 8) információcsere a  jogalkotás terén, mely szabályozza a  különböző gazdasági tevékenységeket, a  beruházást, 

a  kereskedelmet, a  technikai rendelkezéseket (beleértve a  szabványosítást, az  akkreditációt, a  megfelelőségi 
értékelést, a  mérésügyet, engedélyek kiadását, az  engedményeket és engedélyezéseket, valamint a  szellemi 
tulajdonjogok védelmét),

 9) az együttműködés egyéb formáinak megvalósítása a Felek egyetértése és határozata alapján.

3. cikk
A Felek előmozdítják bankfiókok és egyéb pénzügyi intézmények felállítását saját államuk területén.

4. cikk
 1) A Felek létrehozzák a  Magyar–Tádzsik Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottságot (a továbbiakban 

„Bizottság”).
 2) Jelen Megállapodás végrehajtása érdekében, a  Bizottságot a  Felek képviselőinek a  részvételével hozzák 

létre. Mindkét Fél társelnököt nevez ki a  Bizottság vezetőjéül. A  Bizottság rendszeresen és felváltva ülésezik 
Magyarországon és a Tádzsik Köztársaságban.

 3) Amennyiben szükséges, a Bizottság az együttműködés meghatározott területeivel foglalkozó munkacsoportokat és 
albizottságokat hoz létre.

 4) A Bizottság eljárási szabályzata az  első ülésén kerül meghatározásra. A  Felek államaik hatályos jogszabályaival 
összhangban a Bizottság tevékenységével kapcsolatos költségeket önállóan viselik.
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5. cikk
 1) A jelen Megállapodás nem befolyásolhatja Magyarország európai uniós tagságából fakadó kötelezettségeit. Ennek 

megfelelően jelen Megállapodás rendelkezései sem együttesen, sem önmagukban nem alkalmazhatók, illetve 
értelmezhetők olyan módon, mint amelyek érvénytelenítik, módosítják vagy bármely más módon befolyásolják 
Magyarországnak különösen az  Európai Unió alapját képező Szerződésekből, valamint az  Európai Unió jogából 
származó kötelezettségeit.

 2) Jelen megállapodás rendelkezései nem érintik a  Felek nemzetközi szerződésekben való részvételéből, valamint 
nemzetközi szervezetekben való tagságából eredő jogait és kötelezettségeit.

 3) A jelen Megállapodásban szabályozott kérdések tekintetében a  Partnerségi és Együttműködési Megállapodás 
–  mely egyrészről az  Európai Unió és tagállamai, másrészről a  Tádzsik Köztársaság között jött létre, melynek 
aláírására 2004. október 11-én Luxemburgban került sor – az irányadó.

6. cikk
A jelen Megállapodás értelmezésével vagy végrehajtásával kapcsolatos véleményeltéréseket a  Felek konzultáció 
útján rendezik.

7. cikk
 1) Jelen Megállapodás a  Felek belső joga szerint szükséges követelmények teljesüléséről szóló későbbi írásos 

diplomáciai értesítés kézhezvételétől számított harmincadik (30.) napon lép hatályba.
 2) Jelen Megállapodás határozatlan időre jön létre. A  jelen Megállapodás azon értesítés kézhezvételétől számított 

6 hónapig marad hatályban, amelyben valamelyik Fél a felmondási szándékáról a másik Felet írásban értesíti.
 3) Jelen Megállapodás felmondás nem befolyásolja a  jelen Megállapodás alapján kötött, illetve végzett konkrét 

megállapodások, projektek, szerződések vagy tevékenységek érvényességét vagy időtartamát az  említett konkrét 
megállapodások, projektek, szerződések vagy tevékenységek teljesítéséig, hacsaknem a  Felek másképp nem 
állapodnak meg.

 4) Jelen Megállapodás rendelkezései a Felek közös megegyezésével, külön jegyzőkönyvek formájában módosíthatók, 
amely módosítások a  jelen cikk 1)  bekezdése szerint lépnek hatályba és a  jelen Megállapodás elválaszthatatlan 
részét képezik.

Kelt New Yorkban, 2019. szeptember 26. napján, két eredeti példányban, magyar, tádzsik, és angol nyelven, 
melyeket tekintve mindegyik szöveg egyformán hiteles. A  jelen Megállapodás eltérő értelmezése esetén a  Felek 
az angol nyelvű változatot tekintik irányadónak.

 …………………………………… ………………………………….. 
 Magyarország  A Tádzsik Köztársaság
 Kormánya részéről Kormánya részéről

2. melléklet a 292/2019. (XII. 10.) Korm. rendelethez

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF 
TAJIKISTAN ON ECONOMIC COOPERATION

The Government of Hungary and the Government of the Republic of Tajikistan (hereinafter referred to as the 
“Parties”),
Desiring to strengthen the friendly relations between Hungary and the Republic of Tajikistan,
Wishing to expand and develop economic relations on the basis of mutually beneficial cooperation,
Convinced of the necessity of deepening the bilateral legal framework in order to establish favourable conditions 
and suitable basis for further cooperation,

Have agreed as follows:
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Article 1
 1)  The Parties shall promote the development of mutually advantageous economic cooperation according to national 

law and regulations of the states of the Parties.
 2)  Cooperation under this Agreement shall include:

a) development of economic capabilities of the states of the Parties;
b) intensification of bilateral economic relations, particularly in the field of investments, innovations and 

implementation of other economic activities with a view to increase the foreign trade turnover.

Article 2
In order to promote bilateral cooperation under this Agreement the Parties in accordance with national laws and 
regulations of their states, shall implement the cooperation, referred to in Article 1 of the present Agreement, in the 
following areas and forms:

 1) development and promotion of cooperation in the following areas:
a) trade;
b) industry and mining;
c) information and communications, information technology;
d) transport;
e) environmental protection;
f ) education, science and technology;
g) construction and housing;
h) agriculture, water management and the food processing industry;
i) tourism;
j) banking;
k) protection of intellectual property rights;
l) technical regulation, standardization and metrology;
m) health;
n) health industry and medical tourism;
o) other spheres of cooperation of mutual interest.

 2) facilitation of mechanisms related to the financing and insurance of investment projects and other activities;
 3) encouragement of establishing contacts between commercial and professional organizations, companies, 

chambers and associations of the states of the Parties;
 4) development of consulting, legal, banking and technical services that support the implementation of investment 

projects;
 5) creation of favourable conditions for organizing and holding trade fairs, exhibitions, seminars and carrying out other 

activities;
 6) establishment of joint ventures and stimulation of other forms of joint economic activity;
 7) exchange of experience in economic development, including exchanges of delegations and experts in the fields of 

economy and trade;
 8) exchange of information on legislation that regulates economic activity, investments, trade and technical regulation 

(including matters of standardization, accreditation, conformance evaluation (confirmation), identical measuring, 
issue of licenses, concessions and permissions, protection of intellectual property rights);

 9) other forms of cooperation determined and agreed upon by the Parties.

Article 3
The Parties shall promote the establishment of bank branch offices and other financial institutions on the territories 
of their states.

Article 4
 1) The Parties shall establish an intergovernmental Hungarian–Tajik Joint Commission on economic cooperation 

(hereinafter referred to as the “Commission”).
 2) In order to ensure the implementation of this Agreement, the Commission shall be established with the 

participation of the representatives of the Parties. Each Party shall designate a  co-chair as the head of the 
Commission. The Commission shall be convened regularly and alternately in Hungary and in the Republic of 
Tajikistan.
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 3) If necessary, the Commission will establish working groups and subcommittees dealing with certain areas of 
cooperation.

 4) The rules of procedure of the Commission shall be defined at its first meeting. In accordance with their respective 
national legislations, the Parties shall bear the expenses related to the activity of the Commission individually.

Article 5
 1) This Agreement shall in no way affect the obligations of Hungary as a  member state of the European Union. 

Consequently, the provisions of this Agreement shall not be applied or interpreted neither in whole, nor in part in 
such a  way as to invalidate, amend or otherwise affect the obligations of Hungary arising from, in particular, the 
Treaties which the European Union is based on, as well as from the laws of the European Union.

 2) The provisions of the present Agreement shall in no way affect the rights and obligations of the states of the 
Parties arising either from international agreements signed by the Republic of Tajikistan or Hungary, or from their 
memberships in international organizations.

 3) The Partnership and Cooperation Agreement, establishing partnership between the European Communities 
and their Member States, on the one hand, and the Republic of Tajikistan on the other hand, signed on 
11th of October 2004 in Luxembourg, shall prevail in respect of matters regulated by this Agreement.

Article 6
Any disputes arising from the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled through 
consultations between the Parties.

Article 7
 1) The present Agreement shall enter into force on the thirtieth (30) day following the receipt of the last written note 

delivered through diplomatic channels, in which the Parties notify each other that their internal procedures required 
for the entry into force of the Agreement have been fulfilled.

 2) The present Agreement shall be valid for an indefinite period of time. The Agreement shall remain in force for 
6 months from the date of receipt of one of the Parties written notice given to the other Party about its intent to 
terminate the Agreement.

 3)  The termination of this Agreement shall not affect the validity or the duration of any specific agreement, project or 
activity made under the present Agreement until the completion of such specific agreements, projects or activities, 
unless the Parties agree otherwise.

 4)  The provisions of this Agreement may be amended by mutual consent of the Parties that are formed as separate 
protocols, that enter into force in accordance with the procedures set out in paragraph 1 of this Article and shall 
become an integral part of this Agreement.

Done at New York on the 26 day of September 2019 in two original copies in Hungarian, Tajik and English languages, 
all of which being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of the present Agreement, the 
English text shall prevail.

 …………………………………… ………………………………….. 
 on behalf of the on behalf of the
 Government Government
 of Hungary of the Republic of Tajikistan
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A Kormány 293/2019. (XII. 10.) Korm. rendelete
a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény I. melléklete módosításának kihirdetéséről

1. §  A Kormány e  rendelettel felhatalmazást ad a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény kihirdetéséről szóló 
99/2007. (V. 8.) Korm. rendelettel kihirdetett, a  sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény (a  továbbiakban: 
Egyezmény) I. melléklete módosítása kötelező hatályának elismerésére.

2. §  A Kormány az Egyezmény I. melléklete módosítását e rendelettel kihirdeti.

3. § (1) Az Egyezmény I. melléklete módosításának hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. melléklet tartalmazza.
 (2) Az Egyezmény I. melléklete módosításának hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. §, a 3. §, a 6. §, a 7. §, valamint az 1. melléklet és a 2. melléklet 2020. január 1-jén lép hatályba.
 (3) Az Egyezmény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hiteles szövegének és annak hivatalos magyar nyelvű 

fordításának közzétételéről a sportpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

5. §  E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a sportpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.

6. §  Az UNESCO által 2005. október 19-én elfogadott, a  sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény I. és 
II.  melléklete módosításának kihirdetéséről szóló 245/2018. (XII. 17.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Rendelet) 
1. §-ában az „I. és II. melléklete” szövegrész helyébe a „II. melléklete” szöveg lép.

7. §  Hatályát veszti a Rendelet 2. és 3. §-a.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 293/2019. (XII. 10.) Korm. rendelethez

 

 

 
 

„I. melléklet - Tiltólista – Nemzetközi követelmények 
Párizs, 2020. január 1. 

 
2020. ÉVI TILTÓLISTA 

 
NEMZETKÖZI DOPPINGELLENES SZABÁLYZAT 

Érvényes 2020. január 1-jétől 
 

A Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat 4.2.2 cikke értelmében minden Tiltott szer „Meghatározott szer”-nek 
minősül, kivéve az S1, S2, S4.4, S4.5 és S6.a osztályokba tartozó anyagokat, valamint az M1, M2 és M3 Tiltott 
Módszereket. 

 
MINDENKOR (VERSENYIDŐSZAKON BELÜL ÉS KÍVÜL) TILTOTT SZEREK ÉS MÓDSZEREK 

 
TILTOTT SZEREK 

 
S0. NEM ENGEDÉLYEZETT SZEREK 
Minden esetben tiltott bármely olyan farmakológiai szer, amely nem szerepel a Lista valamely következő részében, 

és amely jelenleg nem rendelkezik valamely kormányzati szabályozó egészségügyi hatóság humán terápiás 
használatra történő jóváhagyásával (például preklinikai fázisban lévő vegyületek vagy vizsgálati készítmények, vagy 
olyan vizsgálati készítmények, amelyek vizsgálatát félbehagyták, új pszichoaktív anyagok, kizárólag állatgyógyászati 
használatra jóváhagyott készítmények). 

 
S1. ANABOLIKUS SZEREK 
Az anabolikus szerek tiltottak. 
 
1. Anabolikus Androgén Szteroidok (AAS) 

exogén módon alkalmazva, a teljesség igénye nélkül: 1-Androstenediol (5α-androst-1-ene-3β,17β-diol); 
1-androstenedione (5α-androst-1-ene-3,17-dione); 
1-androsterone (3α-hydroxy-5α-androst-1-ene-17-one); 
1-epiandrosterone (3β-hydroxy-5α-androst-1-ene-17-one); 
1-testosterone (17β-hydroxy-5α-androst-1-en-3-one); 
4-androstenediol (androst-4-ene-3β,17β-diol);  
4-hydroxytestosterone (4,17β-dihydroxyandrost-4-en-3-one);  
5-androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione);  
7α-hydroxy-DHEA;  
7β-hydroxy-DHEA;  
7-keto-DHEA;  
19-norandrostenediol (estr-4-ene-3,17-diol);  
19-norandrostenedione (estr-4-ene-3,17-dione);  
androstanolone (5α-dihydrotestosterone, 17β-hydroxy-5α-androstan-3-one);  
androstenediol (androst-5-ene-3β,17β-diol);  
androstenedione (androst-4-ene-3,17-dione); 
bolasterone; 
boldenone;  
boldione (androsta-1,4-diene-3,17-dione); 
calusterone; 
clostebol; 
danazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]pregna-4-en-20-yn-17 α -ol); 
dehydrochlormethyltestosterone (4-chloro-17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-one); 
desoxymethyltestosterone (17α-methyl-5α-androst-2-en-17β-ol és 17α-methyl-5α-androst-3-en-17β-ol); 
drostanolone; 
epiandrosterone (3β-hydroxy-5α-androstan-17-one);  
epi-dihydrotestosterone (17β-hydroxy-5β-androstan-3-one);  
epitestosterone; 
ethylestrenol (19-norpregna-4-en-17α-ol); 
fluoxymesterone; 
formebolone; 
furazabol (17α-methyl[1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5α-androstan-17β-ol); 
gestrinone; 
mestanolone; 
mesterolone; 
metandienone (17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-one); 
metenolone; 
methandriol; 
methasterone (17β-hydroxy-2α,17α-dimethyl-5α-androstan-3-one); 
methyl-1-testosterone (17β-hydroxy-17α-methyl-5α-androst-1-en-3-one); 
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methylclostebol;  
methyldienolone (17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9-dien-3-one); 
methylnortestosterone (17β-hydroxy-17α-methylestr-4-en-3-one); 
methyltestosterone; 
metribolone (methyltrienolone, 17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9,11-trien-3-one); 
mibolerone; 
nandrolone (19-nortestosterone); 
norboletone; 
norclostebol (4-chloro-17β-ol-estr-4-en-3-one); 
norethandrolone; 
oxabolone; 
oxandrolone; 
oxymesterone; 
oxymetholone; 
prasterone (dehydroepiandrosterone, DHEA, 3β-hydroxyandrost-5-en-17-one); 
prostanozol (17β-[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]-1'H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-androstane); 
quinbolone; 
stanozolol; 
stenbolone; 
testosterone; 
tetrahydrogestrinone (17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trien-3-one); 
trenbolone (17β-hydroxyestr-4,9,11-trien-3-one); 
 
illetve egyéb, hasonló kémiai szerkezetű vagy hasonló biológiai hatású szerek. 
 
 

2. Egyéb anabolikus szerek 
A teljesség igénye nélkül: 
Clenbuterol, szelektív androgén receptor modulátorok [SARM-ok, pl. andarine, LGD-4033 (ligandrol), enobosarm 

(ostarine) és RAD140], tibolone, zeranol és zilpaterol. 
 
S2. PEPTIDHORMONOK, NÖVEKEDÉSI FAKTOROK, ROKONVEGYÜLETEK ÉS MIMETIKUMOK 
Az alábbi szerek, valamint a hasonló kémiai szerkezetű vagy hasonló biológiai hatású egyéb szerek tiltottak: 
 

1.     Erythropoietinek (EPO) és az eritropoiézist befolyásoló szerek a teljesség igénye nélkül: 
1.1 Erythropoietin-receptor agonisták, például darbepoetinek (dEPO); erythropoietinek (EPO); EPO 

alapú szerkezetek [pl. EPO-Fc, methoxy polyethylene glycol-epoetin beta (CERA)]; EPO-mimetikus szerek 
és szerkezeteik (pl. CNTO-530, peginesatide). 
1.2.    Hipoxia indukált faktor (HIF) aktiváló szerek, pl.Kobalt; daprodustat (GSK1278863); molidustat (BAY 

85-3934); roxadustat (FG-4592); vadadustat (AKB-6548); xenon. 
1.3.    GATA inhibitorok, pl. K-11706. 
1.4.    növekedési faktor-béta (TGF-ß) jelző inhibitorok, pl. luspatercept; sotatercept. 
1.5. Innate repair receptor agonisták, pl. asialo EPO; carbamylated EPO (CEPO). 
 

2.    Peptid hormonok és az emberi szervezetben való felszabadításukat előidéző faktorok, 
2.1. Chorionic Gonadotrophin (CG) és luteinizáló hormon (LH) és az emberi szervezetben való 

felszabadításukat előidéző faktorok férfiak esetében, pl. buserelin, deslorelin, gonadorelin, 
goserelin, leuprorelin, nafarelin és triptorelin ; 

2.2. Kortikotrofinek és az emberi szervezetben való felszabadításukat előidéző faktorok, pl. corticorelin; 
2.3. Növekedési hormon (GH), töredékei, és az emberi szervezetben való felszabadítását előidéző 

faktorok, a teljesség igénye nélkül: Növekedési hormon töredék, pl. AOD-9604 és hGH 176-191; 
növekedési hormont felszabadító hormon (GHRH) és annak analógjai, pl. CJC-1293, CJC-1295, 
sermorelin és tesamorelin; növekedési hormon szekretagógok (GHS), pl. lenomorelin (ghrelin) és 
ennekmimetikumai, pl. anamorelin, ipamorelin, macimorelin és tabimorelin; GH felszabadító peptidek 
(GHRP-k), pl. alexamorelin, GHRP-1, GHRP-2 (pralmorelin), GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6, és 
examorelin (hexarelin). 

 
3.    Növekedési faktorok és növekedési faktor modulátorok, a teljesség igénye nélkül: 

Fibroblaszt növekedési faktorok (FGF-ek); 
hepatocita növekedési faktor (HGF); 
inzulin típusú növekedési faktor-1 (IGF-1) és analógjai; 
mechanoszenzitív növekedési faktorok (MGF-ek); 
trombocita-eredetű növekedési faktor (PDGF); 
Thymosin-â4 es származékai, pl: TB-500; 
vaszkuláris endotél növekedési faktor (VEGF); 

és más növekedési faktorok vagy növekedési faktor modulátorok, amik hatást gyakorolnak az izom, ín vagy ínszalag 
fehérje szintézisére/lebontására, az érképződésre, az energiahasznosításra, a regenerálódási képességre vagy az 
izomrost típus átalakításra. 
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S3. BÉTA-2 AGONISTÁK 
Az összes szelektív és nem szelektív béta-2 agonista, beleértve minden optikai izomert, tiltott. 
A teljesség igénye nélkül: 
Fenoterol; formoterol; higenamine; indacaterol; olodaterol; procaterol; reproterol; salbutamol; salmeterol; terbutaline; 

tretoquinol (trimetoquinol); tulobuterol; vilanterol. 
 
Kivéve: 

-    Inhalált salbutamol: 24 óra alatt legfeljebb 1600 mikrogramm, amelynek megosztott mennyisége 12 órán 
keresztül nem haladhatja meg a 800 mikrogrammot a dózis bármely adagjától kezdődően; 

-    Inhalált formoterol: maximális kiadagolt dózis 24 óra alatt legfeljebb 54 mikrogramm; 
-    Inhalált salmeterol: 24 óra alatt legfeljebb 200 mikrogramm. 
 

Ha a salbutamol koncentrációja a vizeletben meghaladja a 1000 ng/ml értéket, vagy a formoterolé a 40 ng/ml értéket, 
azt nem lehet a szer terápiás célú alkalmazásának tekinteni és pozitív vizsgálati eredménynek (AAF) tekintendő, 
hacsak a  Sportoló  ellenőrzött farmakokinetikai vizsgálattal igazolni nem tudja, hogy a normál értéktől eltérő mérési 
eredmény olyan terápiás célú (inhalált) dózisnak tudható be, amely nem haladta meg a fent megjelölt maximális dózist. 
 

S4. HORMON- ÉS METABOLIKUS MÓDOSÍTÓK 
Az alábbi hormon- és metabolikus módosítók tiltottak: 
 
1. Aromatáz inhibitorok, a teljesség igénye nélkül: 

2-Androstenol (5α-androst-2-en-17-ol);  
2-androstenone (5α-androst-2-en-17-one);  
3-androstenol (5α-androst-3-en-17-ol);  
3-androstenone (5α-androst-3-en-17-one); 
4-androstene-3,6,17 trione (6-oxo); 
aminoglutethimide; 
anastrozole; 
androsta-1,4,6-triene-3,17-dione (androstatrienedione); 
androsta-3,5-diene-7,17-dione (arimistane); 
exemestane; 
formestane; 
letrozole; 
testolactone. 
 

2. Szelektív ösztrogén-receptor modulátorok (SERM-ek), a teljesség igénye nélkül: 
Bazedoxifene;  
ospemifene; 
raloxifene; 
tamoxifen; 
toremifene. 
 

3. Egyéb antiösztrogén hatású szerek, a teljesség igénye nélkül: 
Clomifene; 
cyclofenil; 
fulvestrant. 
 

4. Aktivin IIB receptor aktivációt gátló szerek, a teljesség igénye nélkül:  
Aktivin A-neutralizáló antitestek;  
aktivin IIB receptor kompetítorok, úgy mint decoy aktivin receptorok (pl. ACE-031);  
anti-aktivin IIB receptor antitestek (pl. bimagrumab); 
miosztatin inhibitorok, úgy mint a miosztatin termelést csökkentő vagy gátló szerek;  
miosztatin-neutralizáló antitestek (pl. domagrozumab, landogrozumab, stamulumab);  
miosztatin-kötő fehérjék (pl. follisztatin, miosztatin propeptid); 
 

5. Metabolikus módosítók: 
5.1. Az AMP-aktivált protein-kináz (AMPK) aktivátorai, pl. AICAR, SR9009; és peroxiszóma proliferátor 
aktivált receptor δ (PPARδ) agonistak, pl. 2-(2-methyl-4-((4-methyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)thiazol-
5-yl)methylthio)phenoxy) acetic acid (GW1516, GW501516); 
5.2. Inzulinok és inzulin mimetikumok; 
5.3. Meldonium; 
5.4. Trimetazidine. 

 
S5. VÍZHAJTÓK ÉS MASZKÍROZÓ SZEREK 
A következő vízhajtók és maszkírozó szerek tiltottak, csakúgy, mint az egyéb, hasonló kémiai szerkezetű vagy 

hasonló biológiai hatású anyagok. 
Ilyenek a teljesség igénye nélkül: 
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-    Desmopressin; probenecid; plazma expanderek, pl. albumin, dextran, hidroxietil keményítő és mannitol 
intravénás alkalmazása. 

-    Acetazolamide; amiloride; bumetanide; canrenone; chlortalidone; etakrinsav (etacrynic acid); furosemide; 
indapamide; metolazone; spironolactone; thiazide-ek, pl. bendroflumethiazide, chlorothiazide és 
hydrochlorothiazide; triamterene és vaptanok, pl. tolvaptan. 

Kivéve: 
-    Drospirenone; pamabrom; és szénsav-anhidráz gátlók szemészeti alkalmazása (pl. dorzolamide, 

brinzolamide). 
-    A felypressin helyi alkalmazása fogorvosi anesztézia keretében. 

Ha egy Sportoló Mintájában – helyzettől függően – bármikor vagy Versenyidőszakon belül a küszöbértékkel 
rendelkező következő szerek: formoterol, salbutamol, cathine, ephedrine, methylephedrine, pseudoephedrine 
bármilyen mennyisége kerül kimutatásra vízhajtóval vagy maszkírozó szerrel együtt, az pozitív vizsgálati 
eredménynek tekintendő, hacsak a Sportoló a vízhajtóra és maszkírozó anyagra vonatkozóan kiadott gyógyászati célú 
mentesség mellett nem rendelkezik jóváhagyott gyógyászati célú mentességgel az adott anyagra vonatkozóan is. 

 
TILTOTT MÓDSZEREK 

 
M1. A VÉRBE ÉS A VÉR ALKOTÓELEMEIBE TÖRTÉNŐ BEAVATKOZÁS 
 
Az alábbiak tiltottak: 
1. Bármilyen eredetű autológ, allogén (homológ) vagy heterológ vér-, illetve vörösvérsejt-készítmény bármilyen 

mennyiségben történő beadása vagy visszajuttatása a keringési rendszerbe. 
 
2. Az oxigénfelvétel, -szállítás vagy -bevitel mesterséges fokozása. 
A teljesség igénye nélkül ideértve: 
A perfluor vegyületeket; az efaproxiralt (RSR13), és a módosított hemoglobinkészítményeket, pl. hemoglobin-alapú 

vérpótló készítmények és mikrokapszulázott hemoglobin készítmények, kivéve a belégzés útján történő kiegészítő 
oxigénadást. 

 
3. A vérbe vagy a vér alkotóelemeibe intravaszkuláris úton történő fizikai vagy kémiai beavatkozás bármely formája. 
 
M2. KÉMIAI ÉS FIZIKAI BEAVATKOZÁS 
 
Az alábbiak tiltottak: 
 
1. A manipulálás vagy manipulálás kísérlete, a doppingellenőrzés során levett minták integritásának vagy 

érvényességének megváltoztatása céljából. 
Ilyenek a teljesség igénye nélkül: 
A minta helyettesítése és/vagy meghamisítása, pl. proteázok hozzáadása a mintához. 
 
2. A 12 órás időtartam alatt összesen 100 ml-t meghaladó intravénás infúziók és/vagy injekciók, kivéve a kórházi 

kezelések, sebészeti eljárások vagy klinikai diagnosztikai vizsgálatok során indokoltan kapottakat. 
 
M3. GÉN- ÉS SEJTDOPPING 
 
Az alábbi, a sportteljesítmény fokozására alkalmas módszerek tiltottak: 
 
1. Nukleinsavak vagy nukleinsav-analógok használata, amelyek bármilyen mechanizmus révén a génszekvenciákat 

és/vagy a génkibocsátást megváltoztathatják. Ez magába foglalja a teljesség igénye nélkül a génszerkesztés, a 
géncsendesítés és a génátvitel technológiáját. 

 
 
2. Normál vagy genetikailag módosított sejtek alkalmazása. 
 

VERSENYIDŐSZAKON BELÜL TILTOTT SZEREK ÉS MÓDSZEREK 
 

A fentiekben meghatározott S0-S5 és M1-M3 osztályok mellett versenyidőszakon belül az alábbi osztályok is 
tiltottak: 

 
    TILTOTT SZEREK 
 
S6. STIMULÁNSOK 
Minden stimuláns, beleértve – ha értelmezhető – minden (pl. d- és l-) optikai izomert, tiltott. 
Stimulánsok, úgymint: 
 
a) Nem meghatározott stimulánsok: 

Adrafinil; 
amfepramone; 
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amfetamine; 
amfetaminil; 
amiphenazole; 
benfluorex; 
benzylpiperazine; 
bromantan; 
clobenzorex; 
cocaine; 
cropropamide; 
crotetamide; 
fencamine; 
fenetylline; 
fenfluramine; 
fenproporex; 
fonturacetam [4-phenylpiracetam (carphedon)]; 
furfenorex; 
lisdexamfetamine; 
mefenorex; 
mephentermine; 
mesocarb; 
metamfetamine(d-); 
p-methylamfetamine; 
modafinil; 
norfenfluramine; 
phendimetrazine; 
phentermine; 
prenylamine; 
prolintane. 
Az e részben kifejezetten fel nem sorolt stimulánsok a Meghatározott Szerek közé tartoznak. 
 

b) Meghatározott stimulánsok: 
Ilyenek a teljesség igénye nélkül: 

 
3-Methylhexan-2-amine (1,2-dimethylpentylamine); 
4-methylhexan-2-amine (methylhexaneamine); 
4-methylpentan-2-amine (1,3-dimethylbutylamine);  
5-methylhexan-2-amine (1,4-dimethylpentylamine); 
Benzfetamine; 
cathine**; 
cathinone és annak analógjai, pl. mephedrone, methedrone, és  α - pyrrolidinovalerophenone; 
dimetamfetamine (dimethylamphetamine); 
ephedrine***; 
epinephrine**** (adrenaline); 
etamivan; 
etilamfetamine; 
etilefrine; 
famprofazone; 
fenbutrazate; 
fencamfamin; 
heptaminol; 
hydroxyamfetamine (parahydroxyamphetamine); 
isometheptene; 
levmetamfetamine; 
meclofenoxate; 
methylenedioxymethamphetamine; 
methylephedrine***; 
methylphenidate; 
nikethamide; 
norfenefrine; 
octodrine (1,5-dimethylhexylamine); 
octopamine; 
oxilofrine (methylsynephrine); 
pemoline; 
pentetrazol; 
phenethylamine és származékai; 
phenmetrazine; 
phenpromethamine; 
propylhexedrine; 
pseudoephedrine*****; 
selegiline; 
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sibutramine; 
strychnine; 
tenamfetamine (methylenedioxyamphetamine); 
tuaminoheptane; 
illetve egyéb, hasonló kémiai szerkezetű vagy hasonló biológiai hatású szerek. 

 
Kivéve: 

-    Clonidine 
-    A bőrgyógyászati, vagy légúti illetve szemészeti célból alkalmazott imidazole-származékok és a 2020. évi 

monitoring programban* szereplő stimulánsok. 
 

* Bupropion, koffein (caffeine), nikotin (nicotine), phenylephrine, phenylpropanolamine, pipradrol és synephrine: Ezek 
a szerek szerepelnek a 2020. évi monitoring programban, és nem tekinthetők Tiltott Szereknek. 

** Cathine: Tiltott, ha koncentrációja a vizeletben meghaladja a milliliterenkénti 5 mikrogrammot. 
*** Ephedrine és a methylephedrine: Tiltott, ha bármelyik koncentrációja a vizeletben meghaladja a milliliterenkénti 

10 mikrogrammot. 
**** Epinephrine (adrenaline): Nem tiltott helyileg, pl. orrban, szemészeti céllal alkalmazva, vagy helyi érzéstelenítő 

szerekkel együtt alkalmazva. 
***** Pseudoephedrine: Tiltott, ha koncentrációja a vizeletben meghaladja a milliliterenkénti 150 mikrogrammot. 
 
S7. NARKOTIKUMOK 
Az alábbi narkotikumok, beleértve – ha értelmezhető – minden (pl. d- és l-) optikai izomert, tiltottak: 

Buprenorphine; 
dextromoramide; 
diamorphine (heroin); 
fentanyl és származékai; 
hydromorphone; 
methadone; 
morphine; 
nicomorphine; 
oxycodone; 
oxymorphone; 
pentazocine; 
pethidine. 
 

S8. KANNABINOIDOK 
Minden természetes és szintetikus kannabinoid tiltott, pl. 

- A kannabiszban (hasis, marhuána) és kannabisz termékekben 
- Természetes és szintetikus tetrahydrocannabinol (THC-k) 
- Szintetikus kannabinoidok, amely a THC hatásait utánozza 

 
Kivéve: 

-    Kannabidiol. 
 

S9. GLÜKOKORTIKOIDOK 
Minden glükokortikoid orális, intravénás, intramuszkuláris vagy rektális úton történő alkalmazása tiltott. 
A teljesség igénye nélkül: 

Betamethasone; 
budesonide; 
cortisone; 
deflazacort; 
dexamethasone; 
fluticasone; 
hydrocortisone; 
methylprednisolone; 
prednisolone; 
prednisone; 
triamcinolone. 
 

BIZONYOS SPORTÁGAKBAN TILTOTT SZEREK 
 

P1. BÉTA-BLOKKOLÓK 
A béta-blokkolók kizárólag versenyidőszakon belül tiltottak az alábbi sportágakban, valamint versenyidőszakon 

kívül is tiltottak, ahol az külön jelezve van. 
-    Íjászat (WA)* 
-    Autóverseny (FIA) 
-    Biliárd (minden szakág) (WCBS) 
-    Darts (WDF) 
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-    Golf (IGF) 
-    Lövészet (ISSF, IPC)* 
-    Síelésen/hódeszkázáson (FIS) belül: síugrás, szabadstílusú síakrobatika/félcső, hódeszka félcső/ugrás 
-    Vízalatti sportokon (CMAS) belül: állandó súlyos apnea uszonnyal vagy anélkül, dinamikus apnea uszonnyal 

vagy anélkül, szabad lehúzásos apnea, Jump Blue apnea, szigonyhalászat, statikus apnea, céllövészet 
és változó súlyos apnea. 

* Versenyidőszakon kívül is tiltott 
 
Ilyenek a teljesség igénye nélkül: 

Acebutolol; 
alprenolol; 
atenolol; 
betaxolol; 
bisoprolol; 
bunolol; 
carteolol; 
carvedilol; 
celiprolol; 
esmolol; 
labetalol; 
metipranolol; 
metoprolol; 
nadolol; 
oxprenolol; 
pindolol; 
propranolol; 
sotalol; 
timolol.” 
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2. melléklet a …/2019. (… …)Korm. rendelethez 
 

 
„Annex I - Prohibited List - International Standard 

Paris, 1 January 2020 
 

THE 2020 PROHIBITED LIST 
WORLD ANTI-DOPING CODE 

Valid 1 January 2020 
 

In accordance with Article 4.2.2 of the World Anti-Doping Code, all Prohibited Substances shall be considered 
as “Specified Substances” except Substances in classes S1, S2, S4.4, S4.5, S6.a, and Prohibited Methods M1, M2 
and M3. 

 
SUBSTANCES AND METHODS PROHIBITED AT ALL TIMES 

(IN- AND OUT-OF-COMPETITION) 
 

PROHIBITED SUBSTANCES 
 

S0. NON-APPROVED SUBSTANCES 
Any pharmacological substance which is not addressed by any of the subsequent sections of the List and with no 

current approval by any governmental regulatory health authority for human therapeutic use (e.g. drugs under pre-
clinical or clinical development or discontinued, designer drugs, substances approved only for veterinary use) is 
prohibited at all times. 

 
S1. ANABOLIC AGENTS 
Anabolic agents are prohibited. 
 
1. Anabolic Androgenic Steroids (AAS) 
 
when administered exogenously, including but not limited to: 

1-Androstenediol (5α -androst-1-ene-3β,17β-diol); 
1-androstenedione (5α -androst-1-ene-3,17-dione); 
1-androsterone (3α-hydroxy-5α -androst-1-ene-17-one); 
1-epiandrosterone (3β-hydroxy-5α-androst-1-ene-17-one); 
1-testosterone (17β-hydroxy-5α -androst-1-en-3-one); 
4-androstenediol (androst-4-ene-3β,17β-diol); 
4-hydroxytestosterone (4,17β-dihydroxyandrost-4-en-3-one); 
5-androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione); 
7α-hydroxy-DHEA; 
7β-hydroxy-DHEA; 
7-keto-DHEA; 
19-norandrostenediol (estr-4-ene-3,17-diol); 
19-norandrostenedione (estr-4-ene-3,17-dione); 
androstanolone (5α-dihydrotestosterone, 17β-hydroxy-5α-androstan-3-one); 
androstenediol (androst-5-ene-3β,17β-diol); 
androstenedione (androst-4-ene-3,17-dione); 
bolasterone; 
boldenone; 
boldione (androsta-1,4-diene-3,17-dione); 
calusterone; 
clostebol; 
danazol ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]pregna-4-en-20-yn-17α-ol); 
dehydrochlormethyltestosterone (4-chloro-17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-one); 
desoxymethyltestosterone (17α-methyl-5α -androst-2-en-17β-ol and 17α-methyl-5α-androst-3-en-17β-
ol); 
drostanolone; 
epiandrosterone (3β-hydroxy-5α-androstan-17-one); 
epi-dihydrotestosterone (17β-hydroxy-5β-androstan-3-one); 
epitestosterone; 
ethylestrenol (19-norpregna-4-en-17α -ol); 
fluoxymesterone; 
formebolone; 
furazabol (17α-methyl [1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5α-androstan-17β -ol); 
gestrinone; 
mestanolone; 
mesterolone; 

2. melléklet a 293/2019. (XII. 10.) Korm. rendelethez
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metandienone (17β-hydroxy-17α-methylandrosta-1,4-dien-3-one); 
metenolone; 
methandriol; 
methasterone (17β-hydroxy-2α ,17α-dimethyl-5α -androstan-3-one); 
methyl-1-testosterone (17β-hydroxy-17α-methyl-5α-androst-1-en-3-one); 
methylclostebol;  
methyldienolone (17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9-dien-3-one); 
methylnortestosterone (17β-hydroxy-17α -methylestr-4-en-3-one); 
methyltestosterone; 
metribolone (methyltrienolone, 17β-hydroxy-17α-methylestra-4,9,11-trien-3-one); 
mibolerone; 
nandrolone (19-nortestosterone); 
norboletone; 
norclostebol (4-chloro-17β-ol-estr-4-en-3-one); 
norethandrolone; 
oxabolone; 
oxandrolone; 
oxymesterone; 
oxymetholone; 
prasterone (dehydroepiandrosterone, DHEA, 3β-hydroxyandrost-5-en-17-one); 
prostanozol (17β-[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]-1'H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-androstane); 
quinbolone; 
stanozolol; 
stenbolone; 
testosterone; 
tetrahydrogestrinone (17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trien-3-one); 
trenbolone (17β-hydroxyestr-4,9,11-trien-3-one); 
 
and other substances with a similar chemical structure or similar biological effect(s). 

 
 
2. Other Anabolic Agents 
Including, but not limited to: 
Clenbuterol, selective androgen receptor modulators [SARMs, e.g. andarine, LGD-4033 (ligandrol), enobosarm 
(ostarine) and RAD140], tibolone, zeranol and zilpaterol. 
 
S2. PEPTIDE HORMONES, GROWTH FACTORS, RELATED SUBSTANCES AND MIMETICS 
 
The following substances, and other substances with similar chemical structure or similar biological effect(s), are 

prohibited: 
 
1.Erythropoietins (EPO) and agents affecting erythropoiesis, including, but not limited to: 

1.1 Erythropoietin-Receptor Agonists, e.g. 
Darbepoetins (dEPO); erythropoietins (EPO); EPO-based constructs [e.g. EPO-Fc, methoxy 
polyethylene glycol-epoetin beta (CERA)]; EPO-mimetic agents and their constructs (e.g. CNTO-530, 
peginesatide). 
1.2 Hypoxia-inducible factor (HIF) activating agents, e.g. Cobalt; daprodustat (GSK1278863); molidustat 
(BAY 85-3934); roxadustat (FG-4592); vadadustat (AKB-6548); xenon. 
1.3 GATA inhibitors, e.g. K-11706. 
1.4 TGF-beta (TGF-β) signalling inhibitors, e.g. Luspatercept; sotatercept. 
1.5 Innate repair receptor agonists, e.g. Asialo EPO; carbamylated EPO (CEPO). 

 
2.Peptide Hormones and their Releasing Factors, 

2.1 Chorionic Gonadotrophin (CG) and Luteinizing Hormone (LH) and their releasing factors in males, 
e.g. Buserelin, deslorelin, gonadorelin, goserelin, leuprorelin, nafarelin and triptorelin; 

2.2 Corticotrophins and their releasing factors, e.g. Corticorelin; 
2.3 Growth Hormone (GH), its fragments and releasing factors, including, but not limited to: 
Growth Hormone fragments, e.g. AOD-9604 and hGH 176-191; Growth Hormone Releasing Hormone 

(GHRH) and its analogues, e.g. CJC-1293, CJC-1295, sermorelin and tesamorelin; Growth Hormone 
Secretagogues (GHS), e.g. lenomorelin (ghrelin) and its mimetics, e.g. anamorelin, ipamorelin, macimorelin 
and tabimorelin; GH-Releasing Peptides (GHRPs), e.g. alexamorelin, GHRP-1, GHRP-2 (pralmorelin), 
GHRP-3, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6, and examorelin (hexarelin). 

 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 198. szám 8469
 

 

3. Growth Factors and Growth Factor Modulators, including, but not limited to: 
Fibroblast Growth Factors (FGFs); 
Hepatocyte Growth Factor (HGF); 
Insulin-like Growth Factor-1 (IGF-1) and its analogues; 
Mechano Growth Factors (MGFs); 
Platelet-Derived Growth Factor (PDGF); 
Thymosin-β4 and its derivatives e.g. TB-500; 
Vascular-Endothelial Growth Factor (VEGF); 

and other growth factors or growth factor modulators affecting muscle, tendon or ligament protein 
synthesis/degradation, vascularisation, energy utilization, regenerative capacity or fibre type switching. 

 
S3. BETA-2 AGONISTS 
All selective and non-selective beta-2 agonists, including all optical isomers, are prohibited; 
Including, but not limited to: 
Fenoterol; formoterol; higenamine; indacaterol; olodaterol; procaterol; reproterol; salbutamol; salmeterol; terbutaline; 

tretoquinol (trimetoquinol); tulobuterol; vilanterol. 
Except: 

-    Inhaled salbutamol: maximum 1600 micrograms over 24 hours in divided doses not to exceed 800 micrograms 
over 12 hours starting from any dose; 

-    Inhaled formoterol: maximum delivered dose of 54 micrograms over 24 hours; 
-    Inhaled salmeterol: maximum 200 micrograms over 24 hours. 

The presence in urine of salbutamol in excess of 1000 ng/mL or formoterol in excess of 40 ng/mL is not consistent 
with therapeutic use of the substance and will be considered as an Adverse Analytical Finding (AAF) unless 
the Athlete proves, through a controlled pharmacokinetic study, that the abnormal result was the consequence of a 
therapeutic dose (by inhalation) up to the maximum dose indicated above. 

 
S4. HORMONE AND METABOLIC MODULATORS 
The following hormone and metabolic modulators are prohibited: 
 
1. Aromatase inhibitors including, but not limited to: 
 

2-Androstenol (5α-androst-2-en-17-ol);  
2-androstenone (5α-androst-2-en-17-one);  
3-androstenol (5α-androst-3-en-17-ol);  
3-androstenone (5α-androst-3-en-17-one); 
4-androstene-3,6,17 trione (6-oxo); 
aminoglutethimide; 
anastrozole; 
androsta-1,4,6-triene-3,17-dione (androstatrienedione); 
androsta-3,5-diene-7,17-dione (arimistane); 
exemestane; 
formestane; 
letrozole; 
testolactone. 

 
2. Selective estrogen receptor modulators (SERMs) including, but not limited to: 

Bazedoxifene;  
ospemifene; 
raloxifene; 
tamoxifen; 
toremifene. 

 
3. Other anti-estrogenic substances including, but not limited to: 

Clomifene; 
cyclofenil; 
fulvestrant. 

 
4. Agents preventing activin receptor IIB activation  including, but not limited, to: 

Activin A-neutralizing antibodies;  
activin receptor IIB competitors such as decoy activin receptors (e.g. ACE-031);  
anti-activin receptor IIB antibodies (e.g. bimagrumab); 
myostatin inhibitors such as: agents reducing or ablating myostatin expression;  
myostatin-neutralizing antibodies (e.g. domagrozumab, landogrozumab, stamulumab);  
myostatin-binding proteins (e.g. follistatin, myostatin propeptide); 
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5. Metabolic modulators: 
5.1 Activators of the AMP-activated protein kinase (AMPK), e.g. AICAR, SR9009; and Peroxisome 
Proliferator Activated Receptor δ  (PPARδ ) agonists, e.g. 2-(2-methyl-4-((4-methyl-2-(4-
(trifluoromethyl)phenyl)thiazol-5- 
yl)methylthio)phenoxy) acetic acid (GW1516, GW501516); 
5.2 Insulins and insulin-mimetics; 
5.3 Meldonium; 
5.4 Trimetazidine. 

 
S5. DIURETICS AND MASKING AGENTS 
The following diuretics and masking agents are prohibited, as are other substances with a similar chemical structure 

or similar biological effect(s). 
Including, but not limited to: 

-    Desmopressin; probenecid; plasma expanders, e.g. intravenous administration of albumin, dextran, 
hydroxyethyl starch and mannitol. 

-    Acetazolamide; amiloride; bumetanide; canrenone; chlortalidone; etacrynic acid; furosemide; indapamide; 
metolazone; spironolactone; thiazides, e.g. bendroflumethiazide, chlorothiazide and hydrochlorothiazide; 
triamterene and vaptans, e.g. tolvaptan. 

Except: 
-    Drospirenone; pamabrom; and ophthalmic use of carbonic anhydrase inhibitors (e.g. dorzolamide, 

brinzolamide). 
-    Local administration of felypressin in dental anaesthesia. 

 
The detection in an Athlete’s Sample at all times or In-Competition, as applicable, of any quantity of the following 

substances subject to threshold limits: formoterol, salbutamol, cathine, ephedrine, methylephedrine and 
pseudoephedrine, in conjunction with a diuretic or masking agent, will be considered as an Adverse Analytical Finding 
(AAF) unless the Athlete has an approved Therapeutic Use Exemption (TUE) for that substance in addition to the one 
granted for the diuretic or masking agent. 

 
PROHIBITED METHODS 

 
M1. MANIPULATION OF BLOOD AND BLOOD COMPONENTS 
 
The following are prohibited: 
 
1. The Administration or reintroduction of any quantity of autologous, allogenic (homologous) or heterologous blood, 

or red blood cell products of any origin into the circulatory system. 
 
2. Artificially enhancing the uptake, transport or delivery of oxygen. 
Including, but not limited to: 
Perfluorochemicals; efaproxiral (RSR13) and modified haemoglobin products, e.g. haemoglobin-based blood 

substitutes and microencapsulated haemoglobin products, excluding supplemental oxygen by inhalation. 
 
3. Any form of intravascular manipulation of the blood or blood components by physical or chemical means. 
 
M2. CHEMICAL AND PHYSICAL MANIPULATION 
 
The following are prohibited: 
1. Tampering, or Attempting to Tamper, to alter the integrity and validity of Samples collected during Doping Control. 
Including, but not limited to: 
Sample substitution and/or adulteration, e.g. addition of proteases to Sample. 
 
2. Intravenous infusions and/or injections of more than a total of 100 mL per 12-hour period except for those 

legitimately received in the course of hospital treatments, surgical procedures or clinical diagnostic investigations. 
 
M3. GENE AND CELL DOPING 
 
The following, with the potential to enhance sport performance, are prohibited: 
 

1. The use of nucleic acids or nucleic acid analogues that may alter genome sequences and/or alter gene expression 
by any mechanism. This includes but is not limited to gene editing, gene silencing and gene transfer technologies.  

 
2. The use of normal or genetically modified cells. 
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SUBSTANCES AND METHODS 
 

PROHIBITED IN-COMPETITION 
In addition to the classes S0 to S5 and M1 to M3 defined above, the following classes are prohibited In-

Competition: 
 

PROHIBITED SUBSTANCES 
 
S6. STIMULANTS 
All stimulants, including all optical isomers, e.g. d- and l- where relevant, are prohibited. 
Stimulants include: 
 
a: Non-Specified Stimulants: 

Adrafinil; 
amfepramone; 
amfetamine; 
amfetaminil; 
amiphenazole; 
benfluorex; 
benzylpiperazine; 
bromantan; 
clobenzorex; 
cocaine; 
cropropamide; 
crotetamide; 
fencamine; 
fenetylline; 
fenfluramine; 
fenproporex; 
fonturacetam [4-phenylpiracetam (carphedon)]; 
furfenorex; 
lisdexamfetamine; 
mefenorex; 
mephentermine; 
mesocarb; 
metamfetamine(d-); 
p-methylamfetamine ; 
modafinil; 
norfenfluramine; 
phendimetrazine; 
phentermine; 
prenylamine; 
prolintane. 
 
A stimulant not expressly listed in this section is a Specified Substance. 

 
b: Specified Stimulants: 
 
Including, but not limited to: 
 

3-Methylhexan-2-amine (1,2-dimethylpentylamine); 
4-methylhexan-2-amine (methylhexaneamine); 
4-methylpentan-2-amine (1,3-dimethylbutylamine);  
5-methylhexan-2-amine (1,4-dimethylpentylamine); 
benzfetamine; 
cathine**; 
cathinone and its analogues, e.g. mephedrone, methedrone, and α  - pyrrolidinovalerophenone; 
dimetamfetamine (dimethylamphetamine); 
ephedrine***; 
epinephrine**** (adrenaline); 
etamivan; 
etilamfetamine; 
etilefrine; 
famprofazone; 
fenbutrazate; 
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fencamfamin; 
heptaminol; 
hydroxyamfetamine (parahydroxyamphetamine); 
isometheptene; 
levmetamfetamine; 
meclofenoxate; 
methylenedioxymethamphetamine; 
methylephedrine***; 
methylphenidate; 
nikethamide; 
norfenefrine; 
octodrine (1,5-dimethylhexylamine); 
octopamine; 
oxilofrine (methylsynephrine); 
pemoline; 
pentetrazol; 
phenethylamine and its derivatives; 
phenmetrazine; 
phenpromethamine; 
propylhexedrine; 
pseudoephedrine*****; 
selegiline; 
sibutramine; 
strychnine; 
tenamfetamine (methylenedioxyamphetamine); 
tuaminoheptane; 
and other substances with a similar chemical structure or similar biological effect(s). 

 
Except: 

-    Clonidine 
-    Imidazole derivatives for dermatological, nasal or ophthalmic use and those stimulants included in the 2020 

Monitoring Program*. 
 

* Bupropion, caffeine, nicotine, phenylephrine, phenylpropanolamine, pipradrol, and synephrine: These substances 
are included in the 2020 Monitoring Program, and are not considered Prohibited Substances. 

** Cathine: Prohibited when its concentration in urine is greater than 5 micrograms per milliliter. 
*** Ephedrine and methylephedrine: Prohibited when the concentration of either in urine is greater than 10 

micrograms per milliliter. 
**** Epinephrine (adrenaline): Not prohibited in local administration, e.g. nasal, ophthalmologic, or co-administration 

with local anaesthetic agents. 
***** Pseudoephedrine: Prohibited when its concentration in urine is greater than 150 micrograms per milliliter. 
 
S7. NARCOTICS 
The following narcotics, including all optical isomers, e.g. d- and l- where relevant, are prohibited: 

Buprenorphine; 
dextromoramide; 
diamorphine (heroin); 
fentanyl and its derivatives; 
hydromorphone; 
methadone; 
morphine; 
nicomorphine; 
oxycodone; 
oxymorphone; 
pentazocine; 
pethidine. 

 
S8. CANNABINOIDS 
All natural and synthetic cannabinoids are prohibited e.g. 

 
- In cannabis, (hashish, marijuana) and cannabis products  
- Natural and synthetic tetrahydrocannabinols (THCs)  
- Synthetic cannabinoids that mimic the effects of THC  

Except: 
-  Cannabidiol. 
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S9. GLUCOCORTICOIDS 
All glucocorticoids are prohibited when administered by oral, intravenous, intramuscular or rectal routes. 
 
Including but not limited to: 
 

Betamethasone; 
budesonide; 
cortisone; 
deflazacort; 
dexamethasone; 
fluticasone; 
hydrocortisone; 
methylprednisolone; 
prednisolone; 
prednisone; 
triamcinolone. 

 
SUBSTANCES PROHIBITED IN PARTICULAR SPORTS 

 
P1. BETA-BLOCKERS 
Beta-blockers are prohibited In-Competition only, in the following sports, and also prohibited Out-of-

Competition where indicated. 
-    Archery (WA)* 
-    Automobile (FIA) 
-    Billiards (all disciplines) (WCBS) 
-    Darts (WDF) 
-    Golf (IGF) 
-    Shooting (ISSF, IPC)* 
-    Skiing/Snowboarding (FIS) in ski jumping, freestyle aerials/halfpipe and snowboard halfpipe/big air 
-    Underwater sports (CMAS) in constant-weight apnoea with or without fins, dynamic apnoea with and without 

fins, free immersion apnoea, Jump Blue apnoea, spearfishing, static apnoea, target shooting and variable 
weight apnoea. 

 
*Also prohibited Out-of-Competition 
Including, but not limited to: 

Acebutolol; 
alprenolol; 
atenolol; 
betaxolol; 
bisoprolol; 
bunolol; 
carteolol; 
carvedilol; 
celiprolol; 
esmolol; 
labetalol; 
metipranolol; 
metoprolol; 
nadolol; 
oxprenolol; 
pindolol; 
propranolol; 
sotalol; 
timolol.” 
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A Kormány 294/2019. (XII. 10.) Korm. rendelete
a nemzetközi sportszövetség alapításához szükséges miniszteri támogató nyilatkozat kiadására irányuló 
eljárás részletes szabályairól

A Kormány
a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bq) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  sportról szóló 2004. évi I. törvény (a  továbbiakban: Stv.) 30/B.  § (2)  bekezdése szerinti miniszteri támogató 
nyilatkozat kiadására irányuló eljárást (a továbbiakban: eljárás) a nemzetközi sportszövetség
a) az Stv. 30/C.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti eredeti alapítás esetén a  nemzetközi sportszövetség alakuló 

közgyűlésének megtartását vagy a nemzetközi sportszövetség alapszabályának elfogadását,
b) az Stv. 30/C.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti jogutódlásos alapítás esetén a  nemzetközi sportszövetség 

létesítő okiratának az  Stv. 30/E.  § (3)  bekezdésében foglaltaknak megfelelő módosítását vagy a  létesítő 
okirat az Stv. 30/E. § (4) bekezdésében foglalt függő hatályú módosítása esetén a nemzetközi sportszövetség 
létesítő okiratának az Stv. 30/E. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő, függő hatályú módosítását

követően haladéktalanul, de legkésőbb hatvan napon belül kérelmezi írásban – a  Budapest és a  fővárosi 
agglomeráció fejlesztéséért felelős miniszter, valamint a  sportpolitikáért felelős miniszter (a  továbbiakban 
együtt: miniszterek) tevékenységét a  miniszteri támogató nyilatkozat kiadása iránti kérelem (a  továbbiakban: 
kérelem) elbírálása során összehangoló és támogató koordinációs iroda (a  továbbiakban: Koordinációs Iroda) 
útján – a minisztereknél.

 (2) A  nemzetközi sportszövetség a  kérelmét a  (3)  bekezdésben meghatározott adattartalommal a  Budapest és 
a  fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős miniszter által meghatározott és a  Miniszterelnökség honlapján 
közzétett formanyomtatványon nyújtja be.

 (3) A kérelemnek tartalmaznia kell a nemzetközi sportszövetség
a) nevét,
b) székhelyét,
c) levelezési címét,
d) képviselője nevét és lakóhelyét,
e) kapcsolattartójának elérhetőségét,
f ) létesítő okiratának keltét,
g) alapításával összefüggésben azt, hogy eredeti vagy jogutódlásos alapítással jön létre.

 (4) A kérelemhez csatolni kell
a) eredeti alapítás esetén:

aa) a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által kiadott szándéknyilatkozatot,
ab) a nemzetközi sportszövetség létesítő okiratát,
ac) a tagok nevét, székhelyét, származási államát vagy nemzetét – kontinentális sportági szakszövetség 

esetén az érintett kontinenst – tartalmazó tagjegyzéket,
b) jogutódlásos alapítás esetén:

ba) a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által kiadott elismerő nyilatkozatot,
bb) a nemzetközi sportszövetség létesítő okiratát,
bc) a tagok nevét, székhelyét, származási államát vagy nemzetét – kontinentális sportági szakszövetség 

esetén az érintett kontinenst – tartalmazó tagjegyzéket,
bd) a külföldi szövetséget nyilvántartásba vevő állam illetékes bírósága vagy hatósága által kiállított 

igazolást a  külföldi szövetség jogerős nyilvántartásba vételéről, valamint a  külföldi szövetség 
nyilvántartásba vett törvényes képviselőinek és vezető tisztségviselőinek személyéről és képviseleti 
jogosultságuk terjedelméről, továbbá – amennyiben rendelkezik felügyeleti szervvel – a felügyeleti 
szerv nyilvántartásba vett tagjairól,

be) a külföldi szövetség képviselőjének teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt 
nyilatkozatát arról, hogy a külföldi szövetséget nyilvántartásba vevő államban a külföldi szövetség 
a  székhelyének Magyarországra való áthelyezéséhez és a  külföldi szövetség nyilvántartásból való 
törléséhez a  nyilvántartásba vevő állam joga szerinti, továbbá a  létesítő okiratában vagy egyéb 
szabályzatában foglalt valamennyi szükséges intézkedést megtette,
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bf ) a külföldi szövetség képviselőjének teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt 
nyilatkozatát arról, hogy az  Stv. 30/C.  § (7)  bekezdés b)  pontjában foglaltak teljesítése a  külföldi 
szövetség saját nemzeti joga alapján nem eredményezte a  külföldi szövetség jogutód nélküli 
megszűnését.

 (5) A Koordinációs Iroda
a) az eljárást megelőzően, annak során és – igény szerint – az  alapítást követően is adminisztratív-szakmai 

támogatást nyújt a nemzetközi sportszövetségnek,
b) összehangolja és támogatja a miniszterek eljárással kapcsolatos tevékenységét.

 (6) Az eljárás nyelve a magyar. A nemzetközi sportszövetség a kérelemhez csatolandó mellékleteket angol nyelven is 
benyújthatja.

2. § (1) A  Koordinációs Iroda a  kérelmet és mellékleteit azok hiánytalan beérkezését követően – a  támogató nyilatkozat 
kiadására vonatkozó tájékoztatásával és javaslatával együtt – egy-egy példányban haladéktalanul, de legkésőbb 
a kézhezvételétől számított öt napon belül egyidejűleg továbbítja a miniszterek részére.

 (2) Ha a  benyújtott kérelem vagy mellékletei hiányosak, a  Koordinációs Iroda a  kérelem és mellékletei hiányainak 
megjelölésével a  nemzetközi sportszövetséget negyvenöt napos határidővel a  nemzetközi sportszövetség által 
a kérelemben megjelölt levelezési címen hiánypótlásra hívja fel.

 (3) Ha a  nemzetközi sportszövetség a  hiánypótlási felhívásnak maradéktalanul eleget tesz, vagy a  hiánypótlási 
határidő eredménytelenül telik el, a Koordinációs Iroda a kérelmet és mellékleteit az (1) bekezdés szerint továbbítja 
a  miniszterek részére. Ebben esetben az  Stv. 30/B.  § (3)  bekezdése szerinti határidőt a  hiánypótlási felhívás 
teljesítésétől vagy a hiánypótlásra nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől kell számítani.

3. § (1) A  miniszterek a  támogató nyilatkozatot eredeti alapítás esetén az  Stv. 30/C.  § (4)  bekezdésében, jogutódlásos 
alapítás esetén az Stv. 30/C. § (8) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés esetén állítják ki.

 (2) A  miniszterek az  Stv. 30/C.  § (4)  bekezdésében és az  Stv. 30/C.  § (8)  bekezdésében foglaltaknak való megfelelés 
vizsgálata során egymással együttműködve járnak el, a  támogató nyilatkozatot együttesen állítják ki, és erről 
a nemzetközi sportszövetséget a Koordinációs Iroda útján értesítik.

 (3) Egyet nem értés esetén a miniszterek egyeztetést tartanak, amelynek eredményeként a (2) vagy a (4) bekezdésben 
foglaltak szerint járnak el.

 (4) Ha a  nemzetközi sportszövetség kérelme és mellékletei nem felelnek meg eredeti alapítás esetén az  Stv. 30/C.  § 
(4)  bekezdésében, jogutódlásos alapítás esetén az  Stv. 30/C.  § (8)  bekezdésében foglaltaknak, a  miniszterek 
a kérelmet elutasítják, és erről a nemzetközi sportszövetséget a Koordinációs Iroda útján értesítik.

4. §  A  Koordinációs Iroda az  e  rendeletben meghatározott feladatait a  KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások 
Központja Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság látja el.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 295/2019. (XII. 10.) Korm. rendelete
egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 12.  pont 
12.1. alpontjában,
a 3.  § a) és c)  pontja tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § 
(1) bekezdés 1. pont 1.1. alpontjában,
a 2. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 13. pont 
13.1. alpontjában,
a 3. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
17. pontjában,
a 4. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
8. pontjában,
az 5. alcím tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
20. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Az építésügyi és az  építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 3/B. § (1a) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés szerinti nemzetbiztonsági célú építmény, építményrész, épületegyüttes]
„c) a  terrorizmust elhárító szerv által a  jogszabályban meghatározott feladatainak ellátása érdekében végzett 
tevékenység során használt vagy kifejezetten e célból létesített építmény vagy terület, mely ingatlan vagyon felett 
az  államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét, illetve a  vagyonkezelői jogot, továbbá 
a  tulajdonosi joggyakorlóval vagy vagyonkezelővel kötött megállapodáson alapuló jogot a  terrorizmust elhárító 
szerv gyakorolja.”

2. §  Az R1.
a) 1.  § (1)  bekezdés záró szövegrészében a „66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet” szövegrész helyébe a „86/2019. 

(IV. 23.) Korm. rendelet” szöveg,
b) 3/B. § (1a) bekezdés b) pontjában az „építmények.” szövegrész helyébe az „építmények, valamint” szöveg
lép.

3. §  Hatályát veszti az R1.
a) 1. § (9) bekezdése,
b) 3/B. § (1a) bekezdés a) pontjában a „valamint” szövegrész,
c) 4. § (7) bekezdése,
d) 5. § (5) bekezdése,
e) 1. melléklet III. része.

2. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

4. §  Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R2.) 2.  § e) és 
f ) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában)
„e) többletmunka: a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a  továbbiakban: Ptk.) 6:244.  § 
(1) bekezdésében meghatározott többletmunka,
f ) pótmunka: a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésében meghatározott pótmunka,”
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5. §  Az R2. a következő 45. §-sal egészül ki:
„45.  § E  rendeletnek az  egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 295/2019. (XII. 10.)
Korm.  rendelettel (a  továbbiakban: Módr2.) módosított 2.  § e) és f )  pontját a  Módr2. hatálybalépését követően 
megkötött szerződések és kiírt közbeszerzési pályázatok esetében kell alkalmazni.”

6. §  Az R2.
a) 3.  § (2)  bekezdés j)  pontjában a  „pótmunka díjának” szövegrész helyébe a  „többletmunka, pótmunka 

elszámolható ellenértékének” szöveg,
b) 3.  § (4)  bekezdésében a „Polgári Törvénykönyvnek (a  továbbiakban: Ptk.)” szövegrész helyébe a „Ptk.-nak” 

szöveg
lép.

7. §  Hatályát veszti az R2.
a) 3. § (2) bekezdés p) pontjában az „a pótmunka fedezetének biztosítására” szövegrész,
b) 3. § (8) és (9) bekezdése.

3. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

8. §  Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az  építésügyi hatósági 
szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
a) 8.  § (3)  bekezdésében az  „építésfelügyeleti hatóságnál, a  kormányablaknál vagy kormányrendeletben 

meghatározott önkormányzati jegyzőnél vagy az Építésügyi Szolgáltató Pont feladatait ellátó önkormányzati 
jegyzőnél” szövegrész helyébe az „építésfelügyeleti hatóságnál, vagy a kormányablaknál” szöveg,

b) 70. § (2) bekezdésében a „hatóságnál, a kormányablaknál vagy az Építésügyi Szolgáltatási Pontnál” szövegrész 
helyébe a „hatóságnál vagy a kormányablaknál” szöveg,

c) 1.  melléklet 9.  pontjában a „reklámtartó építmény” szövegrész helyébe a „reklámtartó építmény, valamint 
gépjármű-üzemanyag egységárának feltüntetésére szolgáló oszlop vagy tábla” szöveg

lép.

4. Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi 
Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

9. §  Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az  Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 
313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. § (3) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A Dokumentációs Központ Üzemeltetési és Adatkezelési Szabályzatának tartalmaznia kell)
„f ) a nemzeti tervvagyon kezelésével kapcsolatos szabályokat.”

10. §  Az R3. 2. alcíme a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A.  § (1) Az  Üzemeltető mint tulajdonosi joggyakorló a  nemzeti tervvagyonba tartozó építészeti-műszaki 
dokumentációk felhasználására vonatkozó megkeresés esetén – az  Üzemeltetési és Adatkezelési Szabályzatban 
meghatározottak szerint – felhasználási engedélyt ad.
(2) A  felhasználási engedély kiadására vonatkozó eljárási szabályokat, valamint a  felhasználásra adott engedély 
fejében fizetendő díjat az Üzemeltetési és Adatkezelési Szabályzat tartalmazza.
(3) A  felhasználási engedélyben kell megjelölni a  fizetendő díjat és megfizetésének módját. Az  Üzemeltető mint 
tulajdonosi joggyakorló a felhasználásért fizetett díjat az állam tulajdonosi bevételeként számolja el.”

11. §  Az R3. 5.  § (4)  bekezdésében az „az információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról szóló törvény, 
valamint az Étv. 58–59. §-ának a személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezései” szövegrész helyébe a „valamint 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezései” szöveg lép.
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5. Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény 
igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet módosítása

12. §  Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a  teljesítmény igazolásának 
részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R4.) 7.  § (5)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(5) Tűzvédelmi célú építési termék teljesítménynyilatkozat hiányában a BM OKF vizsgálati eredményeken alapuló 
engedélyével is beépíthető. Amennyiben az  engedélyben megadott termékre vonatkozóan harmonizált európai 
szabvány kerül kiadásra a  305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 17.  cikk (5)  bekezdése szerint, 
a párhuzamos hatályosság időszakának leteltével az engedély hatályát veszti.”

13. §  Az R4. 13. § (1) bekezdésében az „5. cikkével összeegyeztethető” szövegrész helyébe az „5. cikkének végrehajtásához 
szükséges” szöveg lép.

6. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.
 (2) E  rendelet 12.  §-a az  építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és 

a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet 5. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 296/2019. (XII. 10.) Korm. rendelete
az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának 
meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A.  § (1)  bekezdés 12.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az ásványi nyersanyagok és a  geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az  értékszámítás módjának 
meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet
a) 5.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, 6.  § (1)  bekezdés a)  pont aa)  alpontjában, 6.  § (1)  bekezdés a)  pont 

ac) alpontjában, 7/A. § (1) bekezdés a) pontjában a „hőmennyiségének (GJ)” szövegrész helyébe a „25/0 ºC-os 
égéshő alapú energiájának (MWh)” szöveg,

b) 5.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, 6.  § (1)  bekezdés a)  pont aa)  alpontjában, 6.  § (1)  bekezdés a)  pont 
ab) alpontjában, 6. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában, 7/A. § (1) bekezdés a) pontjában, 1. mellékletében 
foglalt táblázat G:103–G:105 mezőjében a „(Ft/GJ)” szövegrész helyébe a „(Ft/MWh)” szöveg,

c) 5. § (2) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében a „hőmennyiségét (GJ-ban)” szövegrész helyébe a „25/0 ºC-os 
égéshő alapú energiáját (MWh-ban)” szöveg,

d) 6. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában az „1986 Ft/GJ” szövegrész helyébe a „6453 Ft/MWh” szöveg,
e) 6. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „hőmennyiségnek” szövegrész helyébe a „25/0 ºC-os égéshő alapú 

energiájának (MWh)” szöveg,
f ) 1. mellékletében foglalt táblázat G:103–G:105 mezőjében az „E=2034 * k-K2*I” szövegrész helyébe az „E=6609 

* k-K2*I” szöveg,
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g) 1.  mellékletben foglalt táblázat G:103–G:105 mezőjében a „80 Ft/GJ” szövegrész helyébe a „260 Ft/MWh” 
szöveg,

h) 1. mellékletében foglalt táblázat H:103–H:105 mezőjében a „Ft/GJ” szövegrész helyébe a „Ft/MWh” szöveg
lép.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 297/2019. (XII. 10.) Korm. rendelete
az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények 
és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.  § (1) bekezdés g)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények 
és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Átr.) 10. alcíme 
a következő 37. §-sal egészül ki:
„37.  § (1) A  36.  § alapján járó kiegészítő támogatás 2019. évi időarányos része azt a  fenntartót is megilleti, 
amely a  Kvtv2. 42.  § (1)  bekezdés a)  pontja és 2.  melléklet III.  pont 3.  alpont e)  pontja alapján falugondnoki vagy 
tanyagondnoki szolgáltatás jogcímen 2019. április 1-jén még nem részesült támogatásban, ha a  támogatás 
biztosításának a  Kvtv2. szerinti feltételei az  e  § szerinti kiegészítő támogatás folyósításának időpontjában is 
fennállnak.
(2) A  fenntartó az  (1)  bekezdés szerinti kiegészítő támogatást a  2019. évi működési támogatás elszámolása során 
igényelheti. Az  igazgatóság az  (1)  bekezdés szerinti kiegészítő támogatás iránti igényről a  2019. évi működési 
támogatás elszámolásáról szóló határozatban dönt.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás a 2020. január 31-éig felmerülő kiadásokra használható fel.
(4) Az  (1)  bekezdés szerinti kiegészítő támogatás ellenőrzésére és visszafizetésére a  6. és 7. alcímben foglaltakat, 
felhasználására a 36. § (4) és (6) bekezdését alkalmazni kell.”

2. §  Az Átr.
a) 29. § (1) bekezdésében, 29. § (6) bekezdés a) pontjában és 33. § (6) bekezdés a) pontjában a „Kvtv.” szövegrész 

helyébe a „Kvtv2.” szöveg,
b) 36.  § (1)  bekezdésében a  „Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 

(a továbbiakban: Kvtv2.)” szövegrész helyébe a „Kvtv2.” szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 298/2019. (XII. 10.) Korm. rendelete
a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló  
17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A.  § (3)  bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet] 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  üzemeltetés során a  rendszergazdai feladatokat ellátó (annak helyettese) és az  informatikai biztonságért 
felelős nem lehet ugyanaz a  személy, és nem lehetnek egymásnak a  Polgári Törvénykönyv szerinti közeli 
hozzátartozói.”

2. §  A 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az (1) és (3) bekezdésben említett díjakat az EÉR honlapján közzé kell tenni. Ezeket a bevételeket kizárólag
a) az EÉR fejlesztésére és a  működtetésével összefüggő kiadásokra (ideértve az  auditálást, a  rendszer 
továbbfejlesztését, az  archiválást, a  működtetés ellenőrzését, a  felhasználók oktatását, valamint az  üzemeltetés 
személyi és dologi kiadásait is, kivéve a működtető elhelyezését szolgáló dologi kiadásokat),
b) a felszámolók, a  vagyonfelügyelők és az  ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól 
szóló miniszteri rendelet szerinti számítógépes program fejlesztésére és a  működtetésével összefüggő kiadásokra 
(ideértve az  auditálást, a  rendszer továbbfejlesztését, az  archiválást, a  működtetés ellenőrzését, a  felhasználók 
oktatását, valamint az üzemeltetés személyi és dologi kiadásait is, kivéve a működtető elhelyezését szolgáló dologi 
kiadásokat), valamint
c) a 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 3.  § (1)  bekezdése szerinti új névjegyzék felállítása kapcsán kiírásra kerülő 
pályázattal összefüggő kiadásokra
lehet fordítani.”

3. §  A 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 5.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a  „Korm. rendelet” szövegrész helyébe 
a „Korm. rendelet [a továbbiakban: 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet]” szöveg lép.

4. §  Hatályát veszti a 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet
a) 2. § (2) bekezdése,
b) 3. § (4) bekezdésében az „és a Nemzeti Biztonsági Felügyelet” szövegrész,
c) 4. § (2) bekezdésében az „a Nemzeti Biztonsági Felügyelet és” szövegrész.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 299/2019. (XII. 10.) 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 b)  pontjában, az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi 
LXXVIII.  törvény 62. § (1) bekezdés 5., 6. és 27. pontjában, valamint a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi 
XXI. törvény 27. § (1) bekezdés g) pontjában,
a 2. §, a 3. § és az 1. melléklet tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában,
a 4.  § tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény 62.  § (1)  bekezdés 16.  pont 
16.2.  alpontjában és 17.  pontjában, valamint a  településkép védelméről szóló 2016.  évi LXXIV törvény 12.  § (1)  bekezdés 
c) 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 6/C. §-sal és 6/D. §-sal egészül ki:
„6/C.  § A  2.  mellékletben foglalt táblázat 30. sora szerinti beruházás esetében a  Kormány az  1.  melléklet 1., 2.  és 
22.  pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként Budapest Főváros Kormányhivatala 
V. Kerületi Hivatalát jelöli ki.
6/D. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 30. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat 
B:30 mezőjében megjelölt telkekre a  beépítés szabályait és az  egyedi építési követelményeket a  (2)–(5)  bekezdés 
állapítja meg, azzal, hogy
a) a hatályos OTÉK előírásait a (2)–(5) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,
b) ha a  hatályos településrendezési eszköz és az  OTÉK a  beépítés (2)–(5)  bekezdésben meghatározott sajátos 
szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt és 
az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni,
c) ha az  érintett települések településrendezési eszközeinek készítésére vagy módosítására sor kerül, az érintett 
területre a  Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018.  évi CXXXIX.  törvény 
12. § (1) és (2) bekezdését, valamint 38. § (1)–(4) bekezdését nem kell alkalmazni.
(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:30 mezőjében megjelölt telkeken a környezetre jelentős hatást nem gyakorló 
ipari és gazdasági tevékenységi célú építmények, különleges nagy kiterjedésű szállítmányozási, raktározási és 
logisztikai célú építmények, irodaépületek és azok kiszolgáló építményei helyezhetők el az alábbi sajátos beépítési 
szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:
a) a telkek beépítési módja szabadon álló,
b) a kialakítható telek legkisebb területe 6000 m2,
c) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 40%,
d) a terepszint alatti építés legnagyobb mértéke 50%,
e) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 1,5 m2/m2,
f ) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 30%,
g) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 20 méter,
h) a kialakítható telek legkisebb szélessége 30 méter,
i) az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,
j) a  Budapest XXIII. kerület közigazgatási területén fekvő telek közúti megközelíthetősége a  Dunaharaszti 
közigazgatási területén fekvő telken keresztül is lehetséges.
(3) A  parkolóhelyek kialakításánál az  építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához 
előírt
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a) – az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú – személygépkocsi-várakozóhely legalább 30%-ának 
elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is 
alkalmazható, és
b) autóbusz-várakozóhelyet nem kell biztosítani.
(4) A (2) bekezdés g) pontjának alkalmazása során az épületmagasságot az e § hatálybalépésekor hatályos OTÉK-ban 
foglalt követelmények szerint kell számítani.
(5) A  2.  mellékletben foglalt táblázat B:30 mezőjében megjelölt telkeken a  beruházással összefüggésben 
megvalósuló építmények között nem kell telepítési távolságot tartani, azok a  telekhatárokon is csatlakozhatnak 
egymáshoz.”

2. §  Az R. a következő 26. §-sal egészül ki:
„26.  § 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 299/2019. (XII. 10.) Korm. rendelettel 
(a továbbiakban: Módr18.) megállapított 3. § (3) bekezdését, 6/C. §-át, 6/D. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 
30. sorát a Módr18. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

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

4. §  Az R. 3. § (3) bekezdésében a „11. sora szerinti beruházás” szövegrész helyébe a „11. és 30. sora szerinti beruházás” 
szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 299/2019. (XII. 10.) Korm. rendelethez

Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 30. sorral egészül ki:

(A B C

1 A beruházás megnevezése A beruházás megvalósításának helyszíne
Koordinációra kijelölt 

kormánymegbízott)

30

Szállítmányozási, raktározási, 
ipari és logisztikai 
telephelybővítő beruházás 
Budapest XXIII. kerület és 
Dunaharaszti területén

A Dunaharaszti közigazgatási területén 
elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 
belterület 7600/3 és külterület 021/4 helyrajzi 
számú, valamint a Budapest közigazgatási 
területén elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti Budapest XXIII. kerület 
külterület 0196373/7 és 0196375 helyrajzi 
számú ingatlanok.

Budapest Főváros 
Kormányhivatalát vezető 
kormánymegbízott
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A miniszterelnök kabinetfőnökének 5/2019. (XII. 10.) MK rendelete
a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló  
2/2018. (XII. 28.) MK rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet I.  pont 20.  alpontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) MK rendelet 
(a továbbiakban: MK rendelet) 3. § (1) bekezdése a következő 7a. ponttal egészül ki:
(E fejezet alkalmazásában)
„7a. csoportmentességi rendeletek: a  651/2014/EU bizottsági rendelet, a  702/2014/EU bizottsági rendelet és 
az 1388/2014/EU bizottsági rendelet;”

2. §  Az MK rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 651/2014/EU bizottsági rendelet, az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, az 1408/2013/EU bizottsági rendelet és 
a 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás kizárólag átlátható formában nyújtható.”

3. §  Az MK rendelet II. fejezete a következő 20. alcímmel egészül ki:
„20. A csekély összegű közszolgáltatási támogatás
31/A.  § (1) Egy vállalkozás részére a  360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó csekély összegű 
közszolgáltatási támogatás (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem 
haladhatja meg az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(2) Nem lehet kedvezményezett az  a  vállalkozás, amely a  támogatást a  360/2012/EU bizottsági rendelet 1.  cikk 
(2) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.
(3) A  támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással, 
ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó 
határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.
(4) A  támogatás nem halmozható ugyanazon közszolgáltatáshoz kapcsolódó más ellentételezéssel, függetlenül 
attól, hogy ez az ellentételezés uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásnak minősül-e.
(5) Az (1) bekezdés szerinti felső határ tekintetében a támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint 
az azt megelőző két pénzügyi évben odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét 
kell figyelembe venni.
(6) A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló bizottsági rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély 
összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig halmozható.
(7) A  támogatás kedvezményezettjének a  (4)–(6)  bekezdésben meghatározott feltételek teljesítésének 
megállapítására alkalmas módon nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző 
két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.”

4. §  Az MK rendelet 34. §-a a következő f ) ponttal egészül ki:
(Az 1. mellékletben foglalt táblázat)
„f ) 10. sora, F:11 mező 10), 11), 15) és 19)  pontja, F:12 mező 6) és 7)  pontja, F:18 mező 1)  pontja az  Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások 
számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági 
rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8. o.)”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)
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5. §  Az MK rendelet a következő 35. §-sal egészül ki:
„35.  § E  rendeletnek a  fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 
2/2018.  (XII.  28.) MK rendelet módosításáról szóló 5/2019. (XII. 10.) MK rendelettel (a  továbbiakban: Módr.2.) 
megállapított 3. § (1) bekezdés 7a. pontját, 5. § (1) bekezdését, 20. alcímét, valamint 1. mellékletében foglalt táblázat 
F:12 mezőjét a Módr.2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

6. §  Az MK rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

8. §  Ez a  rendelet az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének az  általános gazdasági érdekű 
szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 
2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

  Rogán Antal s. k.,
  a miniszterelnök kabinetfőnöke

1. melléklet az 5/2019. (XII. 10.) MK rendelet

Az MK rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat F:12 mezője helyébe a következő mező lép:

(F)

(1.) (Előirányzat célja)

(12.) Az előirányzat fedezetet nyújt a(z):

1) kiemelt turisztikai fejlesztések és projektek, kereskedelmi szálláshelyfejlesztések, informatikai 
fejlesztések támogatására;

2) turisztikai fejlesztési projektek kidolgozására és megvalósítására, az azokban részt vevő szervezetek 
támogatására, termékfejlesztésre, valamint turisztikai és vendéglátóipari szakmai képzések támogatására;

3) induló turisztikai és vendéglátóipari vállalkozások fejlesztésére;

4) turizmussal és vendéglátással kapcsolatos fejlesztést megalapozó tanulmányok, tervek, koncepciók, 
projektek kidolgozására;

5) EU forrásaiból meghirdetett programokban történő részvétel támogatására;

6) természeti és kulturális értékek megőrzésére, valamint az épített örökség helyreállítására, egyéb 
beruházási célokra, különösen ingatlanberuházásra, vagyonkezelésre;

7) alkotóművészeti, előadó-művészeti, múzeumi, könyvtári, levéltári, közművelődési vagy 
örökségvédelmi-műemlékvédelmi tevékenységekre;

8) turisztikai terület- és termékfejlesztés támogatására, turizmussal és vendéglátással kapcsolatos 
kutatások megvalósítására;

9) más, jogszabályban vagy a Kormány által a turizmusért és a vendéglátásért való kormányzati felelősségi 
körben meghatározott egyéb, turisztikai és vendéglátási szakágazattal kapcsolatos célok végrehajtására;

10) nemzetközi turisztikai piacfejlesztési tevékenység ellátására;

11) előirányzat céljaihoz kapcsolódóan határon túlra történő támogatás nyújtására, összhangban 
a 98/2012. (V. 15.) Korm. rendeletben foglaltakkal;

12) minden olyan beavatkozásra, amely az egyes kínálati elemek kapacitásainak (különösen 
szálláshely, vendéglátás, egyéb szolgáltatások, turisztikai vonzerővel bíró rendezvények, attrakciók, 
a látogatóforgalmat és tartózkodást támogató infrastruktúra) bővítésének vagy minőségének javítását, 
piacra jutásának elősegítését közvetlenül célozza, vagy ahhoz közvetetten hozzájárul;

13) e-sport-világ támogatására, továbbá a visegrádi együttműködés elmélyítése érdekében a visegrádi 
négyek országai közötti e-sport-bajnokság és -konferencia megrendezésére. A költségvetési támogatás 
a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységekre is nyújtható;
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14) MTÜ Zrt. 1)–13) pontban foglalt feladatai lebonyolításához kapcsolódó személyi és tárgyi kiadások 
finanszírozására;

15) marketing- és promóciós tevékenységre, a határon túli magyarlakta területeket népszerűsítő 
marketing- és promóciós tevékenységet is beleértve, és az ezekhez kapcsolódó személyi és tárgyi 
kiadások finanszírozására bel- és külföldön, ideértve az MTÜ Zrt. és tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó 
gazdasági társaságok által ellátott szakmai-marketing feladatokat is;

16) előirányzat felhasználásával kapcsolatos pénzügyi tranzakciós illetékekre és kincstári díjakra.
Támogatás az igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is nyújtható.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 16/2019. (XII. 10.) MvM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló  
8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a Hungary Helps programmal kapcsolatos módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet I.  pont 10.  alpontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva − a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben − a következőket rendelem el:

1. §  A  fejezeti kezelésű előirányzatok és a  központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló  
8/2016. (III. 25.) MvM rendelet (a továbbiakban: R.) 42. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:
„(14) E  rendeletnek a  fejezeti kezelésű előirányzatok és a  központi kezelésű előirányzatok kezeléséről 
és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a  Hungary Helps programmal kapcsolatos 
módosításáról szóló 16/2019. (XII. 10.) MvM rendelettel (a továbbiakban: Módr12.) megállapított rendelkezéseit  
a Módr12. hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

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

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

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter
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1. melléklet a 16/2019. (XII. 10.) MvM rendelethez

 1.  Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat 18f sora helyébe a következő sor lép:

(1 ÁHT 

azonosító

Cím- 

név

Alcím- 

név

Jogcím- 

csoport 

név

Jogcím- 

név

Előirányzat célja Kifizetésben 

részesülők 

köre

Támogatás 

biztosításának 

módja

Támogatási 

előleg

Rendelkezésre bocsátás 

módja

Visszafizetés 

határideje

Biztosíték Kezelő 

szerv

Lebonyolító 

szerv

Európai uniós 

forrásból 

finanszírozott 

költségvetési 

támogatás 

közreműködő 

szervezete)

18f 379639    30/1/28/5 
Hungary 
Helps 
Ügynökség 
Nonprofit 
Zrt. szakmai 
feladatainak 
ellátása 

Az előirányzat 
fedezetet 
biztosít a 
Hungary Helps 
Ügynökség 
Nonprofit 
Zrt. szakmai 
feladatainak 
ellátására. 
A költségvetési 
támogatás  
a támogatási 
igény 
benyújtásakor 
már 
megkezdett 
vagy 
megvalósult 
tevékenységre 
is nyújtható.

Hungary 
Helps 
Ügynökség 
Nonprofit 
Zrt.

pályázati 
rendszeren 
kívül 
kérelemre 
hozott 
egyedi 
döntés 
alapján 
támogatási 
szerző- 
déssel

biztosítható egyösszegű vagy 
időarányos vagy 
teljesítésarányos  
részletekben 
történő kifizetéssel 

szerződés 
szerint

Ávr. 84. §  
(2) bekezdése 
alapján,  
a költség- 
vetési 
támogatás 
összegét 
meghaladó 
biztosítéki 
értékig vagy 
összeghatár 
megjelölése 
nélkül.

– – –
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 2.  Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 18g sorral egészül ki:

(1 ÁHT 

azonosító

Cím- 

név

Alcím- 

név

Jogcím- 

csoport 

név

Jogcím- 

név

Előirányzat célja Kifizetésben 

részesülők köre

Támogatás 

biztosításának 

módja

Támogatási 

előleg

Rendelkezésre bocsátás 

módja

Visszafizetés 

határideje

Biztosíték Kezelő 

szerv

Lebonyolító 

szerv

Európai uniós 

forrásból 

finanszírozott 

költségvetési 

támogatás 

közreműködő 

szervezete)

18g 332995 30/1/29 Nemzeti 
Együttműködési Alap

Az előirányzat 
célja a Civil 
törvény 56. § 
(1) bekezdése 
alapján 
meghatározott 
célokra 
támogatás 
biztosítása.

civil 
szervezet, 
határon 
túli civil 
szervezet, 
központi 
költségvetési 
szerv

kérelem 
alapján, 
pályázati 
úton

előleg 
biztosítható

egyösszegű 
kifizetéssel vagy 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
részletekben 
történő kifizetéssel

a 
kötelezettség- 
vállalási 
dokumen- 
tumban meg- 
határozottak 
szerint

– Bethlen 
Gábor 
Alap- 
kezelő 
Zrt.

– –
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Az agrárminiszter 55/2019. (XII. 10.) AM rendelete
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes támogatások 
számviteli nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás 
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79.  § 2.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában a  2014–2020 programozási időszakban 
igénybe vett beruházási célú támogatás összegét
a) kettős könyvvezetésre kötelezett kedvezményezettnek tőketartalékba kell helyezni, majd azt a  fenntartási 

időszak végéig lekötött tartalékban kell kimutatni,
b) nem kettős könyvvezetésre kötelezett kedvezményezettnek a bevételek között kell elszámolni.

 (2) Abban az  esetben, ha a  tőketartalékba helyezett támogatás tekintetében a  kedvezményezettnek támogatás 
jogosulatlan igénybevétele miatt visszafizetési kötelezettsége keletkezik, a  visszafizetett támogatás összegét 
a tőketartalék terhére – a lekötött tartalék megszüntetése után – kell elszámolni.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
 (2) E rendelet hatálybalépését megelőzően keletkezett támogatási jogviszonyokra

a) az  1.  § rendelkezéseit abban az  esetben kell alkalmazni, ha a  kedvezményezett a  számviteli nyilvántartását 
az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások 
igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 20.  § (1)  bekezdésében 
foglaltakra figyelemmel vezette,

b) az  1.  § rendelkezései abban az  esetben alkalmazhatóak, ha a  kedvezményezett a  beruházási támogatás 
összegét a bevételek között számolta el.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter

Az emberi erőforrások minisztere 27/2019. (XII. 10.) EMMI rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 
szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.  § (2)  bekezdés b) és c)  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. §  A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 103/A. §-a helyébe következő rendelkezés lép:
„103/A.  § (1) A  nappali melegedő – a  (2)  bekezdésben meghatározott kivétellel – a  76.  §-ban foglaltaknak 
megfelelően tart nyitva.
(2) A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által – a hajléktalan személyek folyamatos ellátásának biztosítása 
érdekében a  településen lévő intézmények elhelyezkedése, megközelíthetősége, valamint a  rendelkezésre álló 
férőhelyek számának figyelembevételével – kijelölt nappali melegedők a hét minden napján 8 óra és 18 óra között 
tartanak nyitva.
(3) A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter a kijelölésről szóló közleményt az általa irányított minisztérium 
honlapján teszi közzé.”
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2. §  Az R. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

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

1. melléklet a 27/2019. (XII. 10.) EMMI rendelethez

Az R. 2. számú melléklet IV. Hajléktalan személyek ellátása alcímében foglalt IV.1. Alapszolgáltatások elnevezésű 
táblázata helyébe a következő táblázat lép:

„
IV. 1.

Alapszolgáltatások

MUNKAKÖRÖK utcai szociális munka hajléktalan személyek nappali melegedője

    103/A. § (1) bekezdése szerinti esetben 103/A. § (2) bekezdése szerinti esetben

intézményvezető

– a szociális munkatársak közül 1 fő,   

1 fő 1 fő
– integrált intézmény esetében  
az integrált intézmény vezetője 
vagy az általa kijelölt személy

 szolgálatonként 50 főre vetítve 50 főre vetítve intézményenként

szociális munkatárs
2 fő

heti 20 óra heti 20 óra
további heti  

20 óra

segítő 1 fő 1 fő további 2 fő
”

A honvédelmi miniszter 12/2019. (XII. 10.) HM rendelete
a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 14/2018. (IX. 17.) HM rendelet módosításáról

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontjában, a honvédelemről és 
a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81.  § 
(2)  bekezdés f )  pontjában, a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238.  § (2)  bekezdés 28.  pontjában, valamint 
a  honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 93.  § 17.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 14/2018. (IX. 17.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) 2.  §-a 
a következő 3b. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„3b. hazautazás: a  szolgálatteljesítés napjain a  kinevezés, áthelyezés vagy a  vezénylési hely szerinti 
szolgálatteljesítési helyről a lakóhelyre, illetve a tartózkodási helyre történő oda-, illetve visszautazás,”

2. §  Az R. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az Élelmezési alap- és pótnormák általános forgalmi adóval növelt bruttó értéke:
a) I. számú élelmezési norma: 1500 Ft/fő/nap,
b) II. számú élelmezési norma: 1600 Ft/fő/nap,
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c) III. számú élelmezési norma: 1900 Ft/fő/nap,
d) V. számú élelmezési norma: 2375 Ft/fő/nap,
e) VI. számú élelmezési norma: 2250 Ft/fő/nap,
f ) START élelmezési pótnorma: 750 Ft/fő/nap,
g) pótélelmezési norma a 21. § (1) bekezdés
ga) 1–5. pontja szerinti jogosultság esetén: 300 Ft/fő/nap,
gb) 6. pontja szerinti jogosultság esetén: 750 Ft/fő,
gc) 7. pontja szerinti jogosultság esetén: 140 Ft/fő/nap,
gd) 8. pontja szerinti jogosultság esetén: 305 Ft/fő,
ge) 9. pontja szerinti jogosultság esetén: 175 Ft/fő,
h) konyha, étkezde felszerelési norma: 40 Ft/fő/nap,
i) tisztítószer norma: 30 Ft/fő/főétkezés,
j) tisztálkodó szer norma: 125 Ft/fő/hónap,
k) tisztálkodó szer és bőrápoló készítmény norma: 635 Ft/fő/hónap,
l) repülőműszaki élelmezési támogatás: 19 500 Ft/fő/hónap,
m) 2. számú védőital: 60 Ft/fő/nap,
n) 3. számú védőital: 110 Ft/fő/nap,
o) élelmezési feljavítási norma: 250 Ft/fő/ebédétkezés és
p) I. számú élelmezési norma szerinti természetbeni munkahelyi ebéd térítési díja: 600 Ft.”

3. § (1) Az R. 8. § (1) bekezdés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az I. számú élelmezési norma szerinti térítésmentes természetbeni élelmezési ellátásra a személyi állomány és a katonai 
oktatási intézmény hallgatója az alábbi esetekben jogosult:)
„3. az  első beosztásba kinevezett, a  szolgálat érdekében áthelyezett, kinevezett vagy a  Hjt. 42.  § (2)  bekezdés 
b) pontja szerint vezényelt hivatásos és szerződéses katona a szolgálatteljesítés napjain, ha
a) helyőrségi szállón került elszállásolásra, vagy
b) az  a)  pont kivételével az  áthelyezés, a  kinevezés vagy a  vezénylés helye szerinti település a  lakóhelyével vagy 
a tartózkodási helyével nem azonos, és naponta nem tud hazautazni,”

 (2) Az R. 8. § (1) bekezdés 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az I. számú élelmezési norma szerinti térítésmentes természetbeni élelmezési ellátásra a személyi állomány és a katonai 
oktatási intézmény hallgatója az alábbi esetekben jogosult:)
„8. az  MH szintű, valamint a  két vagy több vezetési szinten megrendezésre kerülő gyakorlattervezői vagy 
erőgenerálási konferencián részt vevő személyi állomány a konferencia időtartamára eső főétkezésre,”

 (3) Az R. 8. § (1) bekezdés 34. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az I. számú élelmezési norma szerinti térítésmentes természetbeni élelmezési ellátásra a személyi állomány és a katonai 
oktatási intézmény hallgatója az alábbi esetekben jogosult:)
„34. az  állami rendezvények katonai protokolláris kiszolgálásáért felelős katonai szervezet díszelgési feladatot 
végrehajtó alegysége, a  központi zenekar és a  helyőrségi zenekarok, illetve a  helyőrségekből díszelgésre 
kirendelt személyi állomány ünnep-, munkaszüneti és kiképzésmentes napokon, valamint munkanapokon 
a  szolgálatteljesítési időn kívül végrehajtott díszelgési feladatokra történő felkészülés vagy végrehajtás idején 
a szolgálatteljesítésre eső főétkezésre, továbbá a kiemelt állami objektumokban állandó jelleggel felállított díszőri 
feladatot ellátó állomány a szolgálatteljesítésre eső főétkezésre,”

 (4) Az R. 8. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés 3. pontja esetében nem jár az I. számú élelmezési norma szerinti térítésmentes természetbeni 
élelmezési ellátás az  alap-, pót és egészségügyi szabadság, a  szolgálat alóli mentesítés, valamint a  személyi 
szabadságot érintő kényszerintézkedés napjaira.”

4. §  Az R. 21. § (1) bekezdése a következő 9. ponttal egészül ki:
(A pótélelmezési norma szerinti térítésmentes természetbeni élelmezési ellátásra a  személyi állomány az  alábbiakban 
felsorolt esetekben jogosult:)
„9. az ebédétkezést természetben igénybevevő személyi állomány étkezés-kiegészítés címén.”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 198. szám 8491

5. §  Az R. 22. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A 8. § (1) bekezdés 21–24. pontjában meghatározott esetben a norma naponta kétszeres értékben – reggeli és 
vacsora adagszáma után 50-50%, ebéd adagszáma után 100% – számítható fel.”

6. §  Az R. 23. §-a a következő 9. és 10. ponttal egészül ki:
(Utánpótlási norma felszámítására az  önálló élelmezési gazdálkodást folytató katonai szervezetek az  alábbiak szerint 
jogosultak:)
„9. eldobható élelmezési felszerelés utánpótlási norma fedélzeti ellátás adagszáma után,
10. a  repülőgép fedélzeti kiszolgáló konyhafelszerelés és egyéb fogyóanyag utánpótlási norma, konyhánként 
évente.”

7. §  Az R. 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„32. § Tisztítószer norma szerinti ellátásra jogosultak:
a) a személyi állomány részére élelmezési ellátást végző konyhák és éttermek, és
b) a  nyugállományú katonák, a  honvédségi nyugdíjasok és közeli hozzátartozóik, valamint a  személyi állomány 
közeli hozzátartozója részére élelmezési ellátást végző konyhák és éttermek
az ott étkező igényjogosultak létszáma után főétkezésenként.”

8. §  Az R.
a) 5. § (2) bekezdésében a „HM védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkára (a továbbiakban: HM VGHÁT)” 

szövegrész helyébe a „HM közigazgatási államtitkára (a továbbiakban: HM KÁT)” szöveg,
b) 8.  § (1)  bekezdés 10.  pontjában a „HM közigazgatási államtitkára (a továbbiakban: HM KÁT)” szövegrész 

helyébe a „HM KÁT” szöveg,
c) 9. § (3) bekezdésében és 33. § (6) bekezdésében a „HM VGHÁT” szövegrész helyébe a „HM KÁT” szöveg és
d) 33. § (6) bekezdésében az „a 4. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe az „az 5. § (2) bekezdésében” szöveg
lép.

9. §  Hatályát veszti az R. 33. § (4) bekezdése.

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

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter



8492 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 198. szám 

IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 505/2019. (XII. 10.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére 
tekintettel dr. Baka András Bálintot 2020. június 10-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2019. november 25.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05256-2/2019.

A köztársasági elnök 506/2019. (XII. 10.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére 
tekintettel dr. Kovacsics Istvánt 2020. június 15-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2019. november 25.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05256-3/2019.

A köztársasági elnök 507/2019. (XII. 10.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére 
tekintettel dr. Kovalcsik Éva Katalint 2020. június 15-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2019. november 25.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05256-4/2019.
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A köztársasági elnök 508/2019. (XII. 10.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére 
tekintettel dr. Világi Erzsébetet 2020. június 27-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2019. november 25.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05256-5/2019.

A köztársasági elnök 509/2019. (XII. 10.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti 
kérelmére tekintettel dr. Elek Margitot 2020. június 30-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2019. november 25.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05256-6/2019.

A köztársasági elnök 510/2019. (XII. 10.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti 
kérelmére tekintettel dr. Ficsór Gabriellát 2020. június 30-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2019. november 25.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05256-7/2019.
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A köztársasági elnök 511/2019. (XII. 10.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Nagy Pétert  
2019. december 15. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2019. november 25.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05256-8/2019.

A Kormány 1685/2019. (XII. 10.) Korm. határozata
Magyarország Gdański Főkonzulátusa megnyitásához szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  Lengyel Köztársaságban, Gdańskban 2020-ban főkonzulátus nyíljon, amelynek konzuli 

illetékességi területe kiterjed a  pomerániai vajdaság, a  nyugat-pomerániai vajdaság, valamint a  varmia-mazúriai 
vajdaság területére;

 2. tudomásul veszi, hogy Magyarország Varsói Nagykövetségének konzuli kerülete a  pomerániai vajdaság, 
a nyugat-pomerániai vajdaság, valamint a varmia-mazúriai vajdaság területével csökken;

 3. felhatalmazza a  külgazdasági és külügyminisztert az  1.  pont szerinti főkonzulátus megnyitásához szükséges 
diplomáciai lépések megtételére és az  érintett ország külügyminisztériumának tájékoztatására, továbbá 
a külképviselet megnyitásával összefüggő feladatok végrehajtására;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: 2020. december 31.

 4. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy – a pénzügyminiszter bevonásával – a 2019. évben gondoskodjon 
a  Gdańsk székhellyel létesítendő főkonzulátus megnyitása érdekében a  Magyarország 2019. évi központi 
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1.  melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezeten belül 
a külgazdasági és külügyminiszter javaslata alapján, egyszeri jelleggel átcsoportosítás útján
a) az 1. Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása cím javára 3 900 000 forint,
b) a 2. Külképviseletek igazgatása cím javára 191 833 957 forint
forrás biztosításáról;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter 
pénzügyminiszter

Határidő: azonnal
 5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a külgazdasági és külügyminiszter bevonásával – a 2020. évben gondoskodjon 

a  Gdańsk székhellyel létesítendő főkonzulátus megnyitása érdekében a  Magyarország 2020. évi központi 
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezeten belül 
a 2. Külképviseletek igazgatása cím javára egyszeri jelleggel 96 566 043 forint többletforrás biztosításáról;

Felelős: pénzügyminiszter 
külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
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 6. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a külgazdasági és külügyminiszter bevonásával – a 2021. évtől gondoskodjon 
a  központi költségvetés XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetében 212 900 000 forint rendelkezésre 
állásáról;

Felelős: pénzügyminiszter 
külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: a 2021. évi központi költségvetés tervezése során
 7. felhatalmazza a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  1.  pontban meghatározott cél elérése érdekében 

tegye meg a  szükséges intézkedéseket a  megfelelő ingatlanok felkutatása érdekében, és készítsen előterjesztést 
a Kormány részére a megvételre alkalmas ingatlanok vételáráról és az esetleges felújítással kapcsolatos költségekről;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: 2020. december 31.

 8. egyetért azzal, hogy az 1. pontban foglalt eszközbeszerzésre a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési 
szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat 1. pontját nem kell alkalmazni;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: 2020. szeptember 1.

 9. visszavonja a  Magyarország konzuli szolgálatának igénybe vétele esetén felmerülő ügyfél-várakozási idő 
csökkentése, illetve a  schengeni vízumeljárás versenyképességet javító fejlesztése érdekében szükséges 
intézkedésekről szóló 1724/2018. (XII. 18.) Korm. határozat 3. pont d) alpont dg) pontját.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1686/2019. (XII. 10.) Korm. határozata
a 2020. 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 2020. évi gyakorlatokhoz, 
kiképzésekhez és egyéb katonai tevékenységekhez (a továbbiakban együtt: gyakorlat) kapcsolódó határátlépéssel 
járó csapatmozgásokat.

 2. Az  1.  melléklet 1. és 2. táblázatában foglalt, külföldön tartott gyakorlatok esetében az  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  engedély az  1.  mellékletben meghatározott időtartamokon belül, 
a  résztvevők – a  vonatkozó összlétszám kereteit meg nem haladó – váltása érdekében történő, többszöri 
határátlépésére is vonatkozik.

 5. A  Kormány hozzájárul ahhoz, hogy az  1.  melléklet 2.  pontjában foglalt táblázat 32. sora (SOFT CAPS gyakorlat) 
szerinti nemzetközi gyakorlat Magyarország területén – a  vagyonkezelővel vagy a  tulajdonossal előzetes 
megállapodás függvényében – a  Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő ingatlanon kívül is 
végrehajtható.

 6. Ez a határozat 2020. január 1-jén lép hatályba.
 7. Hatályát veszti a  2019. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1688/2018. (XII. 17.) 

Korm. határozat.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1686/2019. (XII. 10.) Korm. határozathoz

A 2020. évi tervezett határátlépéssel járó csapatmozgások jegyzéke

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

Fsz. A gyakorlat megnevezése Felelős A gyakorlat tervezett helye
A gyakorlat tervezett 

időpontja

Létszám (fő)

legfeljebb

1. CYBER COALITION KNBSZ
Németország, Hollandia, 

Észtország
IV. negyedév 40

2. STEADFAST INTEREST
KNBSZ/MHP 

HSZ SZF
Észtország, Románia II–III. negyedév 40

3. CYBER EUROPE KNBSZ EU tagállamok III–IV. negyedév 10

4. LOCKED SHIELDS KNBSZ Észtország II. negyedév 5

5. SWEEPSTAKES KNBSZ NATO, EU tagállamok III. negyedév 5

6. JOINT DERBY MHP LGCSF Németország II–III. negyedév 5

7. NOBILE PARTNER MHP LGCSF Georgia II. negyedév 15 

8. AGILE SPIRIT MHP LGCSF Georgia II–IV. negyedév 5

9.
NATO CTP telepíthető 
V4 JLSG HQ felkészítés

MHP LGCSF
NATO/EU tagállamok  

(V4 nemzetek)
I–IV. negyedév 30

10. BRILLIANT BLUEPRINT
MHP 

HDMCSF
NATO tagállamok II–III. negyedév 25

11. JOINT WARRIOR MHP KIKCSF Egyesült Királyság II. és IV. negyedév 40

12. STEADFAST FLOW MHP LOGCSF Törökország III. negyedév 10

13. STEADFAST FOUNT MHP LOGCSF Belgium II. negyedév 10

14. PLATINUM WOLF MH HFKP Szerbia III. negyedév 50

15.

EU/NATO Crisis 
Managamenet Exercise 

(MILEX vagy MULTI 
LAYER)

HM VIF Belgium II–III. negyedév 20

16.
Nemzetközi MP COY, 
CREVAL végrehajtás

MH KRK Lengyelország I. negyedév 80

17. ANGEL GUARDIAN MH KRK Spanyolország III. negyedév 20

18. TRIDENT JUPITER MHP HSZ SZF NATO tagállamok II. és IV. negyedév 50

19.
BRILLANT/NOBLE 

BLISTER
MHP HSZ SZF Németország III. negyedév 5

20. NATO CWIX gyakorlat MHP HSZ SZF Lengyelország II. negyedév 25
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Fsz. A gyakorlat megnevezése Felelős A gyakorlat tervezett helye
A gyakorlat tervezett 

időpontja

Létszám (fő)

legfeljebb

21. EU RETEX MHP HSZ SZF Belgium/Franciaország II–III. negyedév 25

22. SIBCRA MHP HSZ SZF Olaszország III. negyedév 5

23. YGGDRASIL gyakorlat MHP HSZ SZF Dánia III. negyedév 10

24. MNCG DOUBLE RIVER MHP HSZ SZF Olaszország III. negyedév 10

25. JOINT COOPERATION MHP HSZ SZF Németország IV. negyedév 40

26. “MOBEX” gyakorlat MHP HSZ SZF Lengyelország IV. negyedév 40

27. NRF felkészítések MHP HSZ SZF NATO és EU tagállamok I–IV. negyedév 250

28. STEADFAST COBALT MHP HSZ SZF NATO tagállamok IV. negyedév 150

29. DEFENDER MHP HSZ SZF NATO/EU tagállamok II. negyedév 25

30. JACKAL CAVE MHP HSZ KM Magyarország III. negyedév 300 

31. FORT KM gyakorlat
MHP HSZ 

Különleges 
Műveleti

Lengyelország III. negyedév 60

32.
TOREJON ADVANTAGE 

légierő gyakorlat
MHP HSZ LE NATO/EU tagállamok I–III. negyedév 30

33.
NEWFIP elektronikai 
hadviselési gyakorlat

MHP HSZ LE Magyarország, Szlovénia I–II. negyedév 50

34.
DOBEX/AIRFIELD 
MANAGEMENT/ 

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

35. NATO TIGER MEET MHP HSZ LE Portugália I–II. negyedév 100

36. SWIFT BLADE MHP HSZ LE Belgium, Hollandia I–II. negyedév 100

37.
SOATU nemzetközi 

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

38.
MATC gyakorlatok, 

gyakorlások
MHP HSZ LE NATO tagállamok I–IV. negyedév 70

39.
NATINAMDS 
gyakorlatok

MHP HSZ LE NATO tagállamok I–IV. negyedév 100

40.
ADRIATIC STRIKE 

gyakorlat
MHP HSZ LE Szlovénia I–III. negyedév 70

41. UNIFIED VISION KNBSZ NATO/EU tagállamok II. negyedév 25

42. ZEBRA SWORD
MHP HSZ 

LOG
Németország III. negyedév 30

43.
European Air Transport 

Fleet
MHP HSZ LE NATO és EU tagállamok I–IV. negyedév 50
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Fsz. A gyakorlat megnevezése Felelős A gyakorlat tervezett helye
A gyakorlat tervezett 

időpontja

Létszám (fő)

legfeljebb

44.

COMBINED JOINT 
PERSONNEL RECOVERY 

STRATEGIC COURSE 
AND EXERCISE (CJPRS)

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

45.
TOBRUQ LEGACY/

ARROW
MHP HSZ LE Litvánia I–II. negyedév 50

46. RAMSTEIN AMBITION MHP HSZ LE Németország I–IV. negyedév 50

47.
JAS-39 GRIPPEN 

légiutántöltő kiképzés
MHP HSZ LE NATO/EU tagállamok I–IV. negyedév 50

48. MISTRAL TACKFIRE MHP HSZ LE NATO tagállam I–III. negyedév 200

49.
MULTINATIONAL AIR 

GROUP gyakorlat
MHP HSZ LE NATO/EU tagállamok I–IV. negyedév 200

50. CLEAN CARE MH EK Egyesült Királyság III. negyedév 8

 2. A Magyar Honvédség és külföldi fegyveres erők részvételével tervezett, külföldi fegyveres erők átvonulásával is járó 
két- és többoldalú megállapodásokon alapuló gyakorlatok és kiképzések

Fsz. A gyakorlat megnevezése Felelős A gyakorlat tervezett helye
A gyakorlat tervezett 

időpontja

Létszám (fő)

legfeljebb

1.
US ONG 

katasztrófavédelmi 
gyakorlat

MHP 
HDMCSF

Amerikai Egyesült Államok I. negyedév 20

2.

Joint Logistics 
Multinational 

együttműködési 
program

MH LK Magyarország, Németország II. és IV. negyedév 60

3.
Combined Joint 

European Exercise 
(CJEX)

NKE
Olaszország, Franciaország, 

Spanyolország, Németország, 
Egyesült Királyság

II. negyedév 45

4.
FOURLOG Logisztikai 

Kiképzés
NKE

Ausztria, Magyarország,  
Cseh Köztársaság

I. negyedév 50

5.
MAGLITE Többnemzeti 

Logisztikai kiképzés
NKE

Egyesült Királyság, 
Magyarország

II. és IV. negyedév 60

6. ARRCADE GLOBE MH GEOSZ Németország III. negyedév 5

7.
“BLASTING CAP” 

Amerikai–Magyar 
tűzszerész felkészítés 

MHP HSZ 
SZF

Németország II. negyedév 30

8.
TOXIC VALLEY gyakorlat 

SICA/SIBCRA
MHP HSZ 

SZF
Szlovákia III. negyedév 40

9.
Szlovák–magyar közös 

búvár kiképzés
MHP HSZ 

SZF
Szlovákia, Magyarország II–III. negyedév 25
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Fsz. A gyakorlat megnevezése Felelős A gyakorlat tervezett helye
A gyakorlat tervezett 

időpontja

Létszám (fő)

legfeljebb

10.
Horvát–Magyar KM 

búvár kiképzés

MHP HSZ 
Különleges 

Műveleti
Horvátország/Magyarország I–IV. negyedév 25

11. INTERCEPTOR gyakorlat MHP HSZ LE Magyarország, Románia I–IV. negyedév 60

12.
BLUE TARGET 

Elektronikai hadviselés 
gyakorlat

MHP HSZ LE Magyarország I–II. negyedév 100

13.
Magyar–brit közös 
légierő felkészítési 

rendezvények
MHP HSZ LE

Egyesült Királyság, 
Magyarország

IV. negyedév 50

14.
CROSS LANDING 

román–magyar légi 
kutató-mentő gyakorlat

MHP HSZ LE Magyarország, Románia I–III. negyedév 70

15.
LORD MOUNTAIN 
szlovén–magyar 

helikopter kiképzés
MHP HSZ LE Szlovénia I. és III. negyedév 50

16.
JTAC/TACP 

előretolt/harcászati 
repülésirányító kiképzés

MHP HSZ LE
Magyarország, NATO és  

EU tagállamok
I–IV. negyedév 70

17. BLONDE AVALANCHE
MHP HSZ 

SZF
Románia III. negyedév 120

18.
SZENTESI FOKOS 

gyakorlat
MHP HSZ 

SZF
Magyarország IV. negyedév 150

19. CETATEA
MHP HSZ 

SZF
Románia III. negyedév 20

20. NEIGHBOURS
MHP HSZ 

SZF
Magyarország III–IV. negyedév 60

21. BOLD QUEST MHP HSZ LE Finnország II. és IV. negyedév 20

22.
AMPLE STRIKE JTAC/

repülő harcászati 
gyakorlat

MHP HSZ LE Csehország I–II. negyedév 50

23. FLAMING THUNDER
MHP HSZ 

SZF
Litvánia II–III. negyedév 25

24.
US ONG (US Ohio 
Nemzeti Gárda)  
XCTC gyakorlat 

MH HFKP Amerikai Egyesült Államok III. negyedév 150

25. GEO MRE ROT MH LZ Németország I–II. negyedév 150

26.
ALAPOS BÁZIS/PRECISE 

RECEPTION
MHP KIKCSF Magyarország III–IV. negyedév 25 

27. DETONATOR
MHP HSZ 

SZF
Magyarország IV. negyedév 15 
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Fsz. A gyakorlat megnevezése Felelős A gyakorlat tervezett helye
A gyakorlat tervezett 

időpontja

Létszám (fő)

legfeljebb

28. DYNAMIC FRONT
MHP HSZ 

SZF
Németország II. negyedév 30

29. BALKAN RESPONSE
MHP HSZ 

SZF
Szerbia III. negyedév 60

30. PURPLE FIELD
MHP HSZ 

SZF
Szerbia II. negyedév 50

31. BRAVE WARRIOR
MHP HSZ 

SZF
Magyarország IV. negyedév 300 

32. SOFT CAPS gyakorlat MH CKELMK Magyarország II. negyedév 40 

33. TOXIC LANCE
MHP HSZ 

SZF
Szerbia IV. negyedév 45

34. IRON CAT
MHP HSZ 

SZF
Magyarország III. negyedév 65 

35. SÁRARANY MEZŐ
MHP HSZ 

SZF
Szlovákia II. és IV. negyedév 50

36. IANUS
MHP HSZ 

SZF
Magyarország II. negyedév 30 

37.
Joint Combined 

Enhancement Training 
(JCET)

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

38. SCORPIO/COBRA MHP HSZ KM Lengyelország III. negyedév 150

39.

USAREUR 
gyakorlatsorozat 

(COMBINED RESOLVE, 
ALLIED SPIRIT, SABER 

JUNCTION, IMMEDIATE 
RESPONSE, SABER 

GUARDIAN)

MHP KIKCSF NATO és EU tagállamok I–IV. negyedév 650

40. SAFETY TRANSPORT
MHP HSZ 

LOG
Magyarország, Lengyelország, 

Németország, Horvátország 
III–IV. negyedév 60

41. SAFETY FUEL
MHP HSZ 

LOG
Magyarország, Lengyelország, 

Németország
III–IV. negyedév 60

42.
EURASIAN BRIDGE 2020 

gyakorlat
MH CKELMK Törökország III. negyedév 4

43.
Tactical Information 
Operations Course

MH CKELMK Németország IV. negyedév 2

44. MATRIOSCA MHP HSZ LE Olaszország I–III. negyedév 20

45. EFES MHP HSZ LE Törökország I–III. negyedév 35



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 198. szám 8501

Fsz. A gyakorlat megnevezése Felelős A gyakorlat tervezett helye
A gyakorlat tervezett 

időpontja

Létszám (fő)

legfeljebb

46.
Németországi 

helikopteres kiképzések
MHP HSZ LE Németország, Magyarország I–IV. negyedév 100

47.
Légvédelmi SAMOC 

kiképzések
MHP HSZ LE Németország, Magyarország I–IV. negyedév 100

48.
AIR WOLF HUNTING 

Regionális Légi 
Kutató-mentő gyakorlás

MHP HSZ LE Magyarország III. negyedév 100

49.
Holland–Magyar 

műszaki gyakorlat 
MHP KIKCSF Magyarország II. negyedév 400

50.
Szlovén tüzérségi 

lövészet végrehajtása
MHP KIKCSF Magyarország III. negyedév 200

51.
Olasz–Magyar 

helikopter (levegő-föld) 
lövészet

MHP KIKCSF Magyarország II. negyedév 500

52.
Amerikai–Görög–
Magyar helikopter 

(levegő-föld) lövészet
MHP KIKCSF NATO és EU tagállamok I. negyedév 150

53. BISON COUNTER MH AA Olaszország II. negyedév 10

54.
Cyber Tesla 

kibervédelmi gyakorlat
KNBSZ Szerbia II–III. negyedév 16

 3. Magyarország területén és légterén történő további áthaladások és átrepülések

Fsz. A tevékenység megnevezése
A feladat tervezett 

időpontja
Engedélyezett létszám

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

1000 fő

2.
Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi 

fellépés keretében történő áthaladások
I–IV. negyedév

egyidejűleg legfeljebb 
1000 fő

3. UNFICYP misszió keretében történő áthaladások I–IV. negyedév
egyidejűleg legfeljebb 

1000 fő

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

200 fő

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

200 fő

6.
MINURSO Nyugat-Szahara misszió keretében történő 

áthaladások
I–IV. negyedév

egyidejűleg legfeljebb 
200 fő

7.
MINUSCA Közép-afrikai Köztársaság misszió keretében 

történő áthaladások
I–IV. negyedév

egyidejűleg legfeljebb 
500 fő

8. EUNAVFOR MED misszió keretében történő áthaladások I–IV. negyedév
egyidejűleg legfeljebb 

500 fő

9.
ENSZ UNIFIL békefenntartó misszió keretében történő 

áthaladások
I–IV. negyedév

egyidejűleg legfeljebb 
500 fő

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

1000 fő
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Fsz. A tevékenység megnevezése
A feladat tervezett 

időpontja
Engedélyezett létszám

11.
EUTM RCA Közép-afrikai Köztársaság misszió keretében 

történő áthaladások
I–IV. negyedév

egyidejűleg legfeljebb 
500 fő

12. EUMM Grúzia misszió keretében történő áthaladások I–IV. negyedév
egyidejűleg legfeljebb 

200 fő

13.
A Pápán települő Stratégiai Légiszállítási Képességgel 
kapcsolatos katonai szállítás jellegű csapatmozgások

I–IV. negyedév
egyidejűleg legfeljebb 

1000 fő

14.
A Pápán települő Stratégiai Légiszállítási Képességgel 

kapcsolatos, a magyar felségjelű légijárművekhez kötődő 
kiképzési jellegű csapatmozgások

I–IV. negyedév
egyidejűleg legfeljebb 

500 fő

15.
Szövetséges felderítő légijárművek áthaladása a magyar 

légtérben
I–IV. negyedév –

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

1000 fő

17. DCM-E csapatmozgások I–IV. negyedév
egyidejűleg legfeljebb 

250 fő

18. NFIU HUN csapatmozgások I–IV. negyedév
egyidejűleg legfeljebb 

50 fő

19. HQ MND-C csapatmozgások I–IV. negyedév
egyidejűleg legfeljebb 

100 fő

20.
Very High Readiness Joint Task Force–VJTF áthaladási 

gyakorlatok
I–IV. negyedév

egyidejűleg legfeljebb 
500 fő

21.
NATO 2020. évi Katonai Kiképzési és Gyakorlat Programban 

szereplő rendezvényeken részt vevő erők áthaladása
I–IV. negyedév

egyidejűleg legfeljebb 
500 fő

22.
EU 2020. évi Gyakorlat Programban szereplő 
rendezvényeken részt vevő erők áthaladása 

I–IV. negyedév
egyidejűleg legfeljebb 

500 fő

23.
Az Európában Települő Amerikai Parancsnoksága által  

2020. évben végrehajtásra tervezett gyakorlatokon résztvevő 
erők áthaladása

I–IV. negyedév
egyidejűleg legfeljebb 

1000 fő

24. SABER GUARDIAN I–IV. negyedév
egyidejűleg legfeljebb 

1500 fő

25. RAPID TRIDENT I–IV. negyedév
egyidejűleg legfeljebb 

1500 fő

26. SWIFT RESPONSE I–IV. negyedév
egyidejűleg legfeljebb 

1500 fő

27. TROJAN FOOTPRINT NORTH I–IV. negyedév
egyidejűleg legfeljebb 

1500 fő
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A Kormány 1687/2019. (XII. 10.) Korm. határozata
a nemzetközi sportszövetség alapításához szükséges miniszteri támogató nyilatkozat kiadására irányuló 
eljárással kapcsolatos egyes intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért a  nemzetközi sportszövetség alapításához szükséges miniszteri támogató nyilatkozat kiadására irányuló 

feladatok ellátása érdekében legfeljebb 180 090 000 forint költségvetési forrás biztosításával;
 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával az  1.  pontban 

meghatározott feladat ellátása érdekében gondoskodjon mindösszesen 85 090 000 forint összegű forrás 
biztosításáról a  2020. évre a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 
1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 
11. Budapest és a  fővárosi agglomeráció fejlesztése jogcímcsoport, 1. KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások 
Központja Nonprofit Zrt. szakmai feladatainak ellátása jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során
 3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – az 1. pontban meghatározott feladat ellátása érdekében – 

gondoskodjon mindösszesen 95 000 000 forint összegű forrás biztosításáról a 2020. évben;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2020. január 31.

 4. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az  1.  pontban meghatározott támogatási célra támogatói 
okiratot adjon ki a kifizetésekhez kapcsolódó kincstári díjakkal csökkentett összegben a KKBK Kiemelt Kormányzati 
Beruházások Központja Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint kedvezményezett részére, 
a  támogatott tevékenységgel kapcsolatban e  határozat közzétételétől felmerült kiadások elszámolhatóságának 
lehetősége rögzítésével, az 1. pontban meghatározott forrás összegében.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a forrás rendelkezésre állását, a költségvetési támogatás biztosítását és az az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 28.  § (1)  bekezdése szerinti szabályozási feltétel fennállását 
követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1688/2019. (XII. 10.) Korm. határozata
a XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Az  NVTNM  tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcím, 11. Az  NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó 
társaságok támogatása jogcímcsoport javára, a  Kvtv. 1.  melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 
21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Az  NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és 
kiadások alcím, 6. Az  NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok bérfejlesztésének ellentételezése 
jogcímcsoport terhére 23 500 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1688/2019. (XII. 10.) Korm. határozathoz

XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda

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

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

hatása
XXII.

21 Központi kezelésű előirányzatok
1 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

367684 6
K5 -23 500 000 000

376251 11
K5 23 500 000 000

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

forintban

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

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

hatása

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

forintban

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

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

hatása

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  
egyéb: azonnal 23 500 000 000 23 500 000 000

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

Miniszterelnöki Kormányiroda

Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok bérfejlesztésének 
ellentételezése

Egyéb működési célú kiadások

Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása
Egyéb működési célú kiadások

Magyar Államkincstár  1 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2019.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 
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A Kormány 1689/2019. (XII. 10.) Korm. határozata
a „Beruházás ösztönzési célelőirányzat” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat előirányzat-módosítás 
nélküli túllépésének engedélyezéséről

A Kormány a  Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 
17.  §-a, valamint 4.  melléklet 2.  pontja alapján a  „Beruházás ösztönzési célelőirányzat” terhére finanszírozott 
feladatok kötelezettségeinek finanszírozása céljából jóváhagyja a  Kvtv. 1.  melléklet XVIII. Külgazdasági és 
Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 1. Beruházási 
ösztönzési célelőirányzat jogcímcsoport – a  Beruházás ösztönzési célelőirányzat megnevezésű fejezeti 
kezelésű előirányzat előirányzat-módosítás nélküli túllépésének engedélyezéséről szóló 1517/2019. (IX. 4.) 
Korm.  határozatban jóváhagyott összegen felüli további – legfeljebb 3 997 600 000 forint összeggel történő 
túllépését.

Felelős: pénzügyminiszter 
külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1690/2019. (XII. 10.) Korm. határozata
a fővárosi zöldterületek megújításához és a városmajori közparkfejlesztés megvalósításához szükséges 
egyes kormányzati intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért a  fővárosi zöldterületek megújításával, ennek keretében első lépésként a  városmajori közpark mint 

Budapest meghatározó és egyik legrégebbi parkja közhasználat elől elzárt területei arányának csökkentésével 
és zöldfelületének növelésével, valamint az  erre irányuló beruházás előkészítésének 2019. évben történő 
megkezdésével;

 2. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy Budapest Főváros Önkormányzata és a  Budapest Főváros 
XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat (a továbbiakban: Hegyvidéki Önkormányzat) bevonásával – a KKBK Kiemelt 
Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján – gondoskodjon 
az  1.  pontban meghatározott cél megvalósulása érdekében a  városmajori közpark tervezőjének kiválasztására 
irányuló tájépítészeti tervpályázat lefolytatásáról, illetve minden, a  tervpályázat lebonyolításához szükséges 
előkészítő feladat ellátásáról, különösen a Budai Zöld Korridor (Városmajor – Vérmező – Tabán – Gellért-hegy) átfogó 
vizsgálatát is tartalmazó tervdokumentáció elkészíttetéséről;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a tervpályázat kiírása tekintetében: 2020. október 15.

 3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33.  § (2)  bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva a  2.  pont szerinti feladatok ellátása érdekében 100 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el a  Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 
1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 
85.  Az  Óbudai-sziget állami tulajdonban lévő területeinek fejlesztése és hasznosítása jogcímcsoport terhére, 
a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 
11. Budapest és a  fővárosi agglomeráció fejlesztése jogcímcsoport, 14. Budapest és a  fővárosi agglomeráció 
fejlesztésével kapcsolatos feladatok támogatása jogcím javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal
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 4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésének felelősségi körében eljáró 
Miniszterelnökséget vezető miniszter közreműködésével gondoskodjon a  2.  pont szerinti feladatok ellátásához 
2020. évben szükséges 100 000 000 forint többletforrás biztosításáról a  Magyarország 2020. évi központi 
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 11. Budapest és a  fővárosi agglomeráció fejlesztése jogcímcsoport, 
14. Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésével kapcsolatos feladatok támogatása jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
 5. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  2.  pontban foglalt feladatok megvalósítása érdekében 

adjon ki támogatói okiratot a  3.  pontban meghatározott, kifizetésekhez kapcsolódó kincstári díjakkal csökkentett 
összegben, a 2. pontban meghatározott feladatok tekintetében a 2019. évben felmerült kiadások elszámolhatósága 
lehetőségének rögzítésével;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követően azonnal

 6. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  2.  pontban foglalt feladatok megvalósítása érdekében 
a  4.  pontban meghatározott, kifizetésekhez kapcsolódó kincstári díjakkal csökkentett összegű többlettámogatást 
az 5. pontban meghatározottak szerint kibocsátott támogatói okirat módosításával biztosítsa.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a forrás rendelkezésre állását és az  Áht. 28.  § (1)  bekezdése szerinti szabályozási feltétel 

fennállását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1690/2019. (XII. 10.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

368662 85 Az Óbudai-sziget állami tulajdonban lévő területeinek fejlesztése és hasznosítása 
K5 Egyéb működési célú kiadások -100 000 000

XI. Miniszterelnökség
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
11 Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése

380973 14 Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésével kapcsolatos feladatok támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 100 000 000

forintban
Államház-

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

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

hatása

 forintban
Államház-

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

368662 85 Az Óbudai-sziget állami tulajdonban lévő területeinek fejlesztése és hasznosítása -100 000 000
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

11 Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése
380973 12 Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztésével kapcsolatos feladatok támogatása 100 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

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

Magyar Államkincstár teljesítésarányos 100 000 000 100 000 000
egyéb: azonnal 

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2019.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 

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

1 példány

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

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
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A Kormány 1691/2019. (XII. 10.) Korm. határozata
a Magyar Falu Program keretében a falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy 2019. évben valamennyi falu- és tanyagondnoki szolgáltatást fenntartó települési 

önkormányzat részesüljön kiegészítő támogatásban, ezért az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 
2018. évi L.  törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. Helyi 
önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezet, 35. A  falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása cím javára 27 603 000 forint 
egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal
 2. felhívja a  belügyminisztert, hogy az  1.  pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére, a  falu- és tanyagondnoki 

szolgálatok kiegészítő támogatása érdekében pályázat és támogatási kérelem benyújtása nélkül, támogatási 
előlegként, egy összegben, a  támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó 
támogatói okirat alapján a 2. melléklet szerinti települési önkormányzatok részére, az ott meghatározott összegben 
költségvetési támogatást nyújtson, 2019. december 31-i felhasználási határidővel;

Felelős: belügyminiszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a belügyminisztert, hogy a 2. pont szerinti költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását követően 
folyósítsa az érintett települési önkormányzatok számára.

Felelős: belügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1691/2019. (XII. 10.) Korm. határozathoz
IX Helyi önkormányzatok támogatásai  

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

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

hatása
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 

359017 2 A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások -27 603 000

380439 35 A falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 27 603 000

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 27 603 000 27 603 000

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2019.

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár  1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
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2. melléklet az 1691/2019. (XII. 10.) Korm. határozathoz

Sorszám Megye Önkormányzat
Szolgálatok 

száma

Hónapok 

száma

Támogatás összege 

(forint)

1 Bács-Kiskun Kiskunhalas 1 6 575 000

2 Baranya Cserkút 1 10 958 000

3 Baranya Erdősmecske 1 12 1 150 000

4 Baranya Homorúd 1 8 767 000

5 Baranya Szebény 1 11 1 054 000

6 Békés Gyomaendrőd 2 17 1 629 000

7 Borsod-Abaúj-Zemplén Kissikátor 1 8 767 000

8 Borsod-Abaúj-Zemplén Révleányvár 1 7 671 000

9 Csongrád Deszk 1 6 575 000

10 Csongrád Újszentiván 1 1 96 000

11 Fejér Iszkaszentgyörgy 1 12 1 150 000

12 Fejér Pátka 1 8 767 000

13 Győr-Moson-Sopron Nemeskér 1 3 288 000

14 Győr-Moson-Sopron Rétalap 1 4 383 000

15 Pest Albertirsa 1 12 1 150 000

16 Pest Isaszeg 1 12 1 150 000

17 Pest Nyáregyháza 1 10 958 000

18 Somogy Kéthely 1 8 767 000

19 Somogy Mesztegnyő 1 9 863 000

20 Somogy Nagybajom 1 11 1 054 000

21 Somogy Somogyjád 1 12 1 150 000

22 Somogy Zselickisfalud 1 6 575 000

23 Szabolcs-Szatmár-Bereg Panyola 1 7 671 000

24 Tolna Bonyhádvarasd 1 8 767 000

25 Tolna Dalmand 1 12 1 150 000

26 Vas Bozzai 1 3 288 000

27 Veszprém Olaszfalu 1 12 1 150 000

28 Veszprém Szápár 1 12 1 150 000

29 Zala Gyűrűs 1 7 671 000

30 Zala Kispáli 1 8 767 000

31 Zala Murarátka 1 8 767 000

32 Zala Pethőhenye 1 6 575 000

33 Zala Zalaszabar 1 12 1 150 000
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A Kormány 1692/2019. (XII. 10.) Korm. határozata
a Budapesti Agglomerációhoz tartozó Pest megyei településeken működő köznevelési intézmények 
infrastrukturális fejlesztéseinek előkészítéséről

A Kormány
 1. egyetért a  Pest megyében lévő tankerületi központok által fenntartott, az  1.  mellékletben felsorolt köznevelési 

intézmények infrastrukturális fejlesztései (a továbbiakban: fejlesztések) előkészítésének megkezdésével, és 
jóváhagyja a fejlesztések bemutatott koncepciójának alapelveit;

 2. a fejlesztések előkészítésének kormányzati felelőseként a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert 
jelöli ki, az emberi erőforrások minisztere bevonásával;

 3. a fejlesztések 5. pont szerinti előkészítési fázisának megvalósítására a Beruházási Ügynökséget jelöli ki;
 4. a fejlesztések előkészítése 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 összesen 1 163 193 000 forintban határozza meg;

 5. a fejlesztéseknek a megvalósíthatósági tanulmányainak elkészítésére a 4. pontban meghatározott forrást biztosítja 
azzal, hogy az előkészítési fázist legkésőbb 2020. június 30. napjáig kell megvalósítani;

 6. felhívja a  pénzügyminisztert és a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – elszámolási 
és a  fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel – gondoskodjon az  5.  pont szerinti 
összeg rendelkezésre állásáról a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 
(a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 
2. Központi tartalékok alcím, 4. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XLV. Kiemelt 
kormányzati magasépítési beruházások fejezet javára;
Az átcsoportosítás tekintetében

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

Az elszámolás és a fel nem használt rész visszafizetése tekintetében
Felelős:  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:  2020. július 30.

 7. egyetért azzal, hogy az  osztott tulajdoni formák elkerülése érdekében az  új iskola építése, létesítése típusú 
beruházások előfeltétele, hogy a  beruházások helyszínéül szolgáló ingatlanok ingyenesen az  állam tulajdonába 
kerüljenek;

 8. egyetért azzal, hogy a  fejlesztések során létrejövő vagyon kezelői és üzemeltetői az  adott fejlesztéssel érintett, 
az 1. mellékletben fenntartóként megjelölt tankerületi központok legyenek;

 9. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy készítsen a Kormány részére
a) jelentést az  5.  pontban meghatározott előkészítési fázis végrehajtásának állapotáról, valamint a  felhasznált 

forrás összegéről,
Felelős:  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:  2020. július 30.

b) előterjesztést – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – az  5.  pont szerinti előkészítési fázis 
eredményeként a  fejlesztések előkészítésének folytatásáról, annak ütemezett forrásigényének, valamint 
a fejlesztések helyszíneire vonatkozó javaslat bemutatásával.
Felelős:  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő:  2020. augusztus 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1692/2019. (XII. 10.) Korm. határozathoz

Sorszám
Település/

Intézmény

Fenntartó tankerületi 

központ
Fejlesztés típusa Fejlesztés

1. Csömör Dunakeszi új iskola építése, létesítése új 16 osztályos iskola

2. Veresegyháza Dunakeszi új iskola építése, létesítése új 24 osztályos iskola

3. Kistarcsa Dunakeszi új iskola építése, létesítése új 16 osztályos iskola

4. Nagykovácsi Érdi működő köznevelési intézmény bővítése új 8 tantermes iskola

5. Diósd Érdi működő köznevelési intézmény bővítése új 8 tantermes iskola

6. Gyömrő Monori működő köznevelési intézmény bővítése új 16 tantermes iskola

7. Inárcs Monori működő köznevelési intézmény bővítése új 8 tantermes iskola

8. Dunaharaszti Szigetszentmiklósi új iskola építése, létesítése új 24 osztályos iskola

9. Dunavarsány Szigetszentmiklósi működő köznevelési intézmény bővítése új 8 osztályos iskola

10. Délegyháza Szigetszentmiklósi működő köznevelési intézmény bővítése új 8 osztályos iskola

11. Szigethalom Szigetszentmiklósi működő köznevelési intézmény bővítése új 16 osztályos iskola

12. Kismaros Váci működő köznevelési intézmény bővítése új 16 tantermes iskola

13. Sződ Váci működő köznevelési intézmény bővítése új 8 tantermes iskola

14. Vácduka Váci működő köznevelési intézmény bővítése új 8 tantermes iskola

15. Őrbottyán Váci működő köznevelési intézmény bővítése új 24 osztályos iskola

16. Tahitótfalu Váci működő köznevelési intézmény bővítése új 8 tantermes iskola

A Kormány 1693/2019. (XII. 10.) Korm. határozata
a helyközi autóbuszos személyszállítási közszolgáltatások ellátását biztosító VOLÁNBUSZ Zrt. 
finanszírozásának időszerű feladatairól

A Kormány a VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: VOLÁNBUSZ Zrt.) közszolgáltatási 
feladatait érintő időszerű finanszírozási kérdések rendezése érdekében
 1. egyetért a  Volán társaságok jogutódjaként a  VOLÁNBUSZ Zrt. 2018. évi helyközi autóbuszos személyszállítási 

közszolgáltatási tevékenysége után járó, az  elszámolás lezárása szerinti, a  megrendelő innovációért és 
technológiáért felelős miniszter által – a  pénzügyminiszterrel egyetértésben – jóváhagyott, de pénzügyileg még 
nem rendezett 15 867 184 000 forint 2019. évi kifizetésével;

 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  1.  pont végrehajtása érdekében – az  innovációért és technológiáért felelős 
miniszter és a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával – gondoskodjon a szükséges 
többletforrás rendelkezésre állásáról a központi költségvetés XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet,  
21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Közszolgáltatások ellentételezése alcím, 1. Közlekedési közszolgáltatások 
költségtérítése jogcímcsoport, 3. Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése jogcím 
javára;

Felelős: pénzügyminiszter
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
 nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: az 1. pont vonatkozásában azonnal
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 3. egyetért a  Volán társaságok jogutódjaként a  VOLÁNBUSZ Zrt. 2019. évi helyközi autóbuszos személyszállítási 
közszolgáltatási tevékenysége után járó költségtérítés összegéből 16 000 000 000 forint legkésőbb 2020. januári 
kifizetésével;

 4. egyetért a  Volán társaságok jogutódjaként a  VOLÁNBUSZ Zrt. 2019. évi helyközi autóbuszos személyszállítási 
közszolgáltatási tevékenysége után járó költségtérítés összegéből 16 000 000 000 forint legkésőbb 2020. februári 
kifizetésével;

 5. egyetért a  VOLÁNBUSZ Zrt. 2019. december 31-én lejáró közszolgáltatási szerződés éves elszámolása során  
a  2019. évben még nem folyósított költségtérítési összegének az  elszámolás lezárultát követő 30 napon belüli 
kifizetésével;

 6. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, valamint a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjanak 
2020. márciustól a költségtérítés egyenletes ütemű, rendszeres folyósításáról.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
 pénzügyminiszter
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1694/2019. (XII. 10.) Korm. határozata
a köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport előirányzat túllépésének 
jóváhagyásáról

A Kormány jóváhagyja a  Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 
(a  továbbiakban: Kvtv.) 17.  §-a, valamint a  4.  mellékletben foglalt táblázat 2.  pontja alapján a  Kvtv. 1.  melléklet 
XX.  Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás 
alcím, 3. Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás jogcímcsoport kiadási előirányzatának 
legfeljebb 32 556 722 040 forint összeggel történő túllépését.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1695/2019. (XII. 10.) Korm. határozata
a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz 
szükséges fedezet biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért a  Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program II.  ütemének folytatásával és az  annak keretében 

előkészített két sportpark beruházás (a  továbbiakban: Beruházások) programszerű kormányzati magasépítési 
beruházásként történő megvalósításával;

 2. a Beruházások megvalósítása érdekében – a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról 
szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1.  pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére  – a  Beruházási 
Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét 67 274 436 forintban határozza meg;
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 3. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 
gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg rendelkezésre állásáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 
szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezetben.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1696/2019. (XII. 10.) Korm. határozata
a szociális intézményi férőhelykiváltás folyamatához kapcsolódó forrás biztosításáról szóló  
1716/2017. (X. 3.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtásáról

A Kormány a  szociális intézményi férőhelykiváltás folyamatához kapcsolódó forrás biztosításáról szóló 
1716/2017.  (X. 3.) Korm. határozat 2.  pontjában, valamint a  szociális intézményi férőhelykiváltás folyamatához 
kapcsolódó forrás biztosításáról szóló 1716/2017. (X. 3.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtásáról szóló 
1762/2018. (XII. 20.) Korm. határozatban foglaltaktól eltérően a  szociális intézményi férőhelykiváltás érdekében 
a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság számára biztosított 1 000 000 000 forint visszafizetésének határidejét 
2021. június 30-ában állapítja meg.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2021. június 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1697/2019. (XII. 10.) Korm. határozata
egyes települési önkormányzatok fejlesztési és működési feladatainak támogatásáról, valamint  
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és 
a központi költségvetés címrendjének a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról szóló 
1156/2017. (III. 20.) Korm. határozat módosításáról

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

biztosított jogkörében eljárva elrendeli a  Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi 
L.  törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének 
az 51. Települések 2019. évi fejlesztési és működési támogatása címmel és az 1. mellékletben meghatározott 
alcímekkel történő kiegészítését;
Felelős: pénzügyminiszter 

belügyminiszter
Határidő: azonnal
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b) az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – az  1.  melléklet szerinti települési 
önkormányzatok fejlesztési és működési feladatainak a  támogatása érdekében – elrendeli 
3  336  213  390  forint egyszeri átcsoportosítását a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezet, 2. A  helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet 
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 51. Települések 2019. évi fejlesztési és működési támogatása 
cím 1. melléklet szerinti alcímei javára, az ott megjelölt célokra, a 2. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter 

belügyminiszter
Határidő: azonnal

c) egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  b)  alpont szerint átcsoportosított előirányzat terhére, 
az  1.  mellékletben meghatározott támogatási célra, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A. §-a hatálya 
alá tartozó vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújtson az érintett önkormányzatok részére támogatási 
előlegként, a  támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói 
okirat alapján, azzal, hogy Monor Város Önkormányzata esetében a  támogatói okirat rögzíti az  alábbi 
kötelezettségeket:
ca) az egyes alprojektekhez kapcsolódó beszerzési, közbeszerzési eljárásokat megalapozó műszaki, 

informatikai tervezési dokumentumok véglegesítése előtt az  önkormányzat köteles beszerezni 
a Belügyminisztérium szakmai egyetértését,

cb) az önkormányzat teljes körű adatszolgáltatással és helyszíni ellenőrzés biztosításával tegye lehetővé 
a  projektben megvalósuló fejlesztések előrehaladásának, elkészültének és alkalmasságának 
ellenőrzését a  Belügyminisztérium vagy az  általa írásban kijelölt szakértő vagy szakértelemmel 
rendelkező szervezet számára,

cc) az önkormányzat felelősségi körébe tartozó projektelemek megvalósítása kapcsán biztosítsa 
a  központi informatikai szolgáltatásokhoz és a  központi alapinfrastruktúra platformhoz történő 
illeszkedést, valamint az azokhoz történő integrációs feladatok elvégzését;

d) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a c) alpont szerinti egyedi költségvetési támogatást a támogatói okirat 
kiadását követően folyósítsa a kedvezményezett települési önkormányzatok számára;

e) felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  belügyminiszter bevonásával gondoskodjon a  „Budakeszi 
települési kerékpáros forgalmának fejlesztése, hivatásforgalmi közlekedésének javítása, Patak utca és 
a  Farkashegyi repülőtér között kerékpárút kialakításával” című projekt megvalósítása érdekében legfeljebb 
200 000 000 forint rendelkezésre állásáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi 
LXXI. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben.
Felelős: pénzügyminiszter 

belügyminiszter
Határidő: a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében

 2. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és a  központi 
költségvetés címrendjének a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról szóló 1156/2017. (III. 20.) 
Korm. határozat 3.  pontjában a  „Kistarcsa Város Önkormányzata részére” szövegrész helyébe a  „Kistarcsa Város 
Önkormányzata részére az előkészítési feladatok megvalósítása érdekében” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1697/2019. (XII. 10.) Korm. határozathoz

Alcím 

szám
Alcím név

Támogatási összeg 

(forint)
Támogatási cél

1.
Budapest XII. kerület, Normafa Park 
projekttel összefüggő kisajátítási költségek 
támogatása 

326 749 148
Normafa Park projekttel 
összefüggő kisajátítási költségek 
többlettámogatása

2.
Csokvaomány község működési 
feladatainak támogatása

15 500 000 tartozás rendezése

3.
Kapuvár város infrastrukturális 
beruházásainak támogatása

200 000 000 út- és hídfelújítás

4.
Karcag városban szennyvíz-gerincvezeték 
cseréjének támogatása

309 425 000
szennyvíz-gerincvezeték beszakadása 
okozta havária helyzet elhárítása

5.
Kistarcsai Emlékhely megvalósítása és 
Könyvtár létrehozásának előkészítése

434 408 312
Emlékhely megvalósítása, könyvtár 
létrehozásának előkészítése 

6.
Körmend város működési feladatainak 
támogatása

50 000 000 tartozás rendezése

7. Mád község út- és járdafelújítás támogatása 100 000 000 út- és járdafelújítás, parkoló kialakítás

8.
Mende községben ivóvízellátás biztonságos 
üzemeltetésének támogatása

294 145 000 ivóvízellátás biztosítása

9.
Monor okos város projekt megvalósításához 
szükséges feladatok II. ütemének 
támogatása

1 523 340 930
Monor okos város projekt II. ütemének 
megvalósítása

10.
Rákóczifalva város működési feladatainak 
támogatása

28 000 000 tartozás rendezése 

11.
Sáta község működési feladatainak 
támogatása

22 345 000 tartozás rendezése

12.
Tolnanémedi község külterületi út 
felújításának támogatása

25 000 000
külterületi út felújítása 
csapadékvíz-elvezetéssel

13.
Vajta község működési feladatainak 
támogatása 

7 300 000 tartozás rendezése 
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2. melléklet az 1697/2019. (XII. 10.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

forintban

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

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

hatása
IX.  Helyi önkormányzatok támogatásai

382840 51 Települések 2019. évi fejlesztési és működési támogatása
382851 1 Budapest XII. kerület, Normafa Park projekttel összefüggő kisajátítási költségek támogatása 

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 326 749 148
382862 2 Csokvaomány Község működési feladatainak támogatása

K5 Egyéb működési célú célú kiadások 15 500 000
382873 3 Kapuvár város infrastrukturális beruházásainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 200 000 000
382884 4 Karcag városban szennyvíz-gerincvezeték cseréjének támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 309 425 000
382895 5 Kistarcsai Emlékhely megvalósítása és Könyvtár létrehozásának előkészítése

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 434 408 312
382906 6 Körmend város működési feladatainak támogatása

K5 Egyéb működési célú célú kiadások 50 000 000
382917 7 Mád község út- és járdafelújítás támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 100 000 000
382928 8 Mende községben ivóvízellátás biztonságos üzemeltetésének támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 294 145 000
382939 9 Monor okos város projekt megvalósításához szükséges feladatok II. ütemének támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 523 340 930
382940 10 Rákóczifalva város működési feladatainak támogatása

K5 Egyéb működési célú célú kiadások 28 000 000
382951 11 Sáta község működési feladatainak támogatása

K5 Egyéb működési célú célú kiadások 22 345 000
382962 12 Tolnanémedi község külterületi út felújításának támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 25 000 000
382973 13 Vajta község működési feladatainak támogatása 

K5 Egyéb működési célú célú kiadások 7 300 000
359017 2 A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai

K5 Egyéb működési célú kiadások -3 336 213 390
Az előirányzat-módosítás érvényessége:    a) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

forintban

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

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

hatása

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

Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 3 336 213 390 3 336 213 390

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

1 példány

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2019.

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E L

K I A D Á S O K 
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IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

forintban

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

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

hatása
IX.  Helyi önkormányzatok támogatásai

382840 51 Települések 2019. évi fejlesztési és működési támogatása
382851 1 Budapest XII. kerület, Normafa Park projekttel összefüggő kisajátítási költségek támogatása 

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 326 749 148
382862 2 Csokvaomány Község működési feladatainak támogatása

K5 Egyéb működési célú célú kiadások 15 500 000
382873 3 Kapuvár város infrastrukturális beruházásainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 200 000 000
382884 4 Karcag városban szennyvíz-gerincvezeték cseréjének támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 309 425 000
382895 5 Kistarcsai Emlékhely megvalósítása és Könyvtár létrehozásának előkészítése

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 434 408 312
382906 6 Körmend város működési feladatainak támogatása

K5 Egyéb működési célú célú kiadások 50 000 000
382917 7 Mád község út- és járdafelújítás támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 100 000 000
382928 8 Mende községben ivóvízellátás biztonságos üzemeltetésének támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 294 145 000
382939 9 Monor okos város projekt megvalósításához szükséges feladatok II. ütemének támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 523 340 930
382940 10 Rákóczifalva város működési feladatainak támogatása

K5 Egyéb működési célú célú kiadások 28 000 000
382951 11 Sáta község működési feladatainak támogatása

K5 Egyéb működési célú célú kiadások 22 345 000
382962 12 Tolnanémedi község külterületi út felújításának támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 25 000 000
382973 13 Vajta község működési feladatainak támogatása 

K5 Egyéb működési célú célú kiadások 7 300 000
359017 2 A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai

K5 Egyéb működési célú kiadások -3 336 213 390
Az előirányzat-módosítás érvényessége:    a) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

forintban

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

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

hatása

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

Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 3 336 213 390 3 336 213 390

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

1 példány

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2019.

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E L

K I A D Á S O K 
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A Kormány 1698/2019. (XII. 10.) Korm. határozata
a Budapest XXIII. kerület és Dunaharaszti külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté 
nyilvánításáról

A Kormány a  termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11.  § (2) és (3)  bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel beruházási célterületté nyilvánítja
a) a Budapest közigazgatási területén fekvő, az  ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest XXIII. kerület külterület 

0196373/7 és 0196375 helyrajzi számú földrészleteket és
b) a Dunaharaszti közigazgatási területén fekvő, az  ingatlan-nyilvántartás szerint Dunaharaszti külterület 

021/4 helyrajzi számú földrészletet,
valamint az ezen földrészletekből a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított 
földrészleteket.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1699/2019. (XII. 10.) Korm. határozata
a Hungary Helps Program keretében a jeruzsálemi Terra Sancta Múzeum bővítésének támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért a  keresztény közösségek megsegítésével és az  egyetemes keresztény örökség védelmével, amely célnak 

részét képezi a keresztény kulturális létesítmények hatékonyságának, működőképességének a biztosítása, továbbá 
azok bővítése;

 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – az  1.  pont szerinti cél 
megvalósítása érdekében gondoskodjon a  jeruzsálemi Terra Sancta Múzeum bővítésének megvalósításához 
szükséges 66 000 000 forint, összesen – a  kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári 
díjakkal együtt – 66 231 000 forint forrás biztosításáról a  Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről 
szóló 2018. évi L. törvény 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
1. Célelőirányzatok alcím, 28. Üldözött keresztények segítésének feladatai jogcímcsoport, 3. Hungary Helps Program 
jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal
 3. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  2.  pont szerinti, a  jeruzsálemi Terra Sancta Múzeum 

bővítésének támogatására irányuló projekt megvalósítása érdekében gondoskodjon 66 000 000 forint forrás 
adományként történő nyújtásáról Szentföldi Ferences Kusztódia számára.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a 2. pont szerinti forrás biztosítását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1700/2019. (XII. 10.) Korm. határozata
a Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola 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  Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola tornaterem építésének (a  továbbiakban: Beruházás) 

programszerű kormányzati magasépítési beruházásként történő megvalósításával az ingatlan-nyilvántartás szerinti 
Hajmáskér belterület 616/9 helyrajzi számú ingatlanon;

 2. egyetért azzal, hogy a Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek
a) az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 4.  § (7) és 

(8)  bekezdésében foglaltakkal összhangban Hajmáskér Község Önkormányzatát, mint a  Beruházás 
helyszínéül szolgáló ingatlan tulajdonosát illetik meg térítésmentesen,

b) 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 457 767 069 forintban határozza meg;

 4. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 
gondoskodjon a 3. pont szerinti összeg rendelkezésre állásáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 
szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezetben;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
 5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Beruházás kapcsán a Nemzeti Sportközpontokkal 

fennálló támogatási jogviszonyok lezárásáról.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2020. február 29.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1701/2019. (XII. 10.) Korm. határozata
az Öcsödi József Attila Általános Iskola 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 az Öcsödi József Attila Általános Iskola tornaterem építésének (a továbbiakban: Beruházás) programszerű 

kormányzati magasépítési beruházásként történő megvalósításával az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Öcsöd 
belterület 260 helyrajzi számú ingatlanon;

 2. egyetért azzal, hogy a Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek
a) az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 4.  § (7) és 

(8)  bekezdésében foglaltakkal összhangban Öcsöd Nagyközség Önkormányzatát mint a  Beruházás 
helyszínéül szolgáló ingatlan tulajdonosát illetik meg térítésmentesen,

b) a Szolnoki 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 426 173 938 forintban határozza meg;
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 4. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 
gondoskodjon a 3. pont szerinti összeg rendelkezésre állásáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 
szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezetben;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
 5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Beruházás kapcsán a Nemzeti Sportközpontokkal 

fennálló támogatási jogviszonyok lezárásáról.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2020. február 29.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1702/2019. (XII. 10.) Korm. határozata
a penci Cserhátliget Általános Iskola fejlesztéséről

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 penci Cserhátliget Általános Iskola fejlesztésének (a továbbiakban: Beruházás) programszerű kormányzati 

magasépítési beruházásként történő előkészítésével és megvalósításával az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Penc 
belterület 329/2 helyrajzi számú ingatlanon;

 2. egyetért azzal, hogy a Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek
a) az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 4.  § (7) és 

(8)  bekezdésében foglaltakkal összhangban Penc Község Önkormányzatát mint a  Beruházás helyszínéül 
szolgáló ingatlan tulajdonosát illetik meg térítésmentesen,

b) a Váci 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 169 438 072 forintban határozza meg;

 4. a 3. pont szerinti összeg 2019. évi részének finanszírozása céljából az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 2 362 200 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, 
az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal
 5. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 

gondoskodjon a 3. pont szerinti összeg 2020. évi részének rendelkezésre állásáról a Magyarország 2020. évi központi 
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1.  melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások 
fejezetben;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
 6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Beruházás kapcsán a Nemzeti Sportközpontokkal 

fennálló támogatási jogviszonyok lezárásáról.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2020. február 29.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1702/2019. (XII. 10.) Korm. határozathoz

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások 

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

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

hatása
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

3 Kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokkal kapcsolatos kiadások
4 Programszerű magasépítési beruházások

3 Tanterem beruházások
381973 2 Beruházás megvalósítás

K6 Beruházások 2 362 200
380695 5 Beruházási tartalék

K6 Beruházások -2 362 200
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

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

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

hatása

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

forintban
Államház-

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

azonosító 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 2 362 200 2 362 200

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

Magyar Államkincstár  1 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat 

száma

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat 

száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2019.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat 

száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 
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A Kormány 1703/2019. (XII. 10.) Korm. határozata
a Sződligeti Gárdonyi Géza Általános Iskola fejlesztéséről

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  Sződligeti Gárdonyi Géza Általános Iskola fejlesztésének (a továbbiakban: Beruházás) programszerű 

kormányzati magasépítési beruházásként történő előkészítésével és megvalósításával az  ingatlan-nyilvántartás 
szerinti Sződliget belterület 30 helyrajzi számú ingatlanon;

 2. egyetért azzal, hogy a Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek
a) az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 4.  §  

(7) és (8)  bekezdésében foglaltakkal összhangban Sződliget Község Önkormányzatát mint a  Beruházás 
helyszínéül szolgáló ingatlan tulajdonosát illetik meg térítésmentesen,

b) a Váci 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 220 602 029 forintban határozza meg;

 4. a 3.  pont szerinti összeg 2019. évi részének finanszírozása céljából az  államháztartásról szóló 2011. évi  
CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 4 091 940 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter
 nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: azonnal

 5. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 
gondoskodjon a 3. pont szerinti összeg 2020. évi részének rendelkezésre állásáról a Magyarország 2020. évi központi 
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1.  melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások 
fejezetben;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
 pénzügyminiszter
Határidő: a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében

 6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Beruházás kapcsán a Nemzeti Sportközpontokkal 
fennálló támogatási jogviszonyok lezárásáról.

Felelős:  emberi erőforrások minisztere
Határidő:  2020. február 29.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1703/2019. (XII. 10.) Korm. határozathoz

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások 

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

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

hatása
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

3 Kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokkal kapcsolatos kiadások
4 Programszerű magasépítési beruházások

3 Tanterem beruházások
381973 2 Beruházás megvalósítás

K6 Beruházások 4 091 940
380695 5 Beruházási tartalék

K6 Beruházások -4 091 940
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

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

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

hatása

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

Államháztartási szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
egyedi csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 

azonosító 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 4 091 940 4 091 940

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

Magyar Államkincstár  1 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2019.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

K I A D Á S O K 

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 
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A Kormány 1704/2019. (XII. 10.) Korm. határozata
a Tomajmonostorai Általános Iskola 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  Tomajmonostorai Általános Iskola tornaterem építésének (a  továbbiakban: Beruházás) programszerű 

kormányzati magasépítési beruházásként történő megvalósításával az  ingatlan-nyilvántartás szerinti 
Tomajmonostora belterület 249/3 helyrajzi számú ingatlanon;

 2. egyetért azzal, hogy a Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek
a) az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 4.  § (7) és 

(8)  bekezdésében foglaltakkal összhangban Tomajmonostora Község Önkormányzatát mint a  Beruházás 
helyszínéül szolgáló ingatlan tulajdonosát illetik meg térítésmentesen,

b) a Karcagi 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 521 344 194 forintban határozza meg;

 4. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 
gondoskodjon a 3. pont szerinti összeg rendelkezésre állásáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 
szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezetben;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
 5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Beruházás kapcsán a Nemzeti Sportközpontokkal 

fennálló támogatási jogviszonyok lezárásáról.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2020. február 29.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1705/2019. (XII. 10.) Korm. határozata
egyes kormányhatározatok módosításáról

 1. A Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásához 
szükséges feladatokról és a „30 éve szabadon” emlékév programjáról szóló 1124/2019. (III. 13.) Korm. határozat 
végrehajtásához szükséges, valamint a  XI. Miniszterelnökség fejezetet és a  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezetet érintő 2019. évi forrásátcsoportosításról szóló 1504/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat 1.  pontjában  
a „2019. november 15.” szövegrész helyébe a „2020. március 31.” szöveg lép.

 2. A balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnázium fejlesztéséről szóló 1525/2019. (IX. 5.) Korm. határozat 3.  pontjában  
az „1 464 390 692 forintban” szövegrész helyébe az „1 467 438 692 forintban” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



8526 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2019. évi 198. szám 

A Kormány 1706/2019. (XII. 10.) Korm. határozata
az országos múzeumok, valamint egyes nemzeti emlékhelyek és műemlékek látogatásáról szóló  
1502/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat módosításáról

 1.  Az  országos múzeumok, valamint egyes nemzeti emlékhelyek és műemlékek látogatásáról szóló 
1502/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat 1.1. pont c) alpontja a következő cl) ponttal egészül ki:
[A Kormány a nemzeti és egyetemes kulturális örökség javainak megismerése érdekében egyetért azzal, hogy az általános 
iskolák, középfokú iskolák és gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények nappali rendszerű 
iskolai oktatásban részt vevő tanulói és minden tizedik tanuló után egy fő kísérő (pedagógus vagy szülő) az iskola által 
szervezett csoportos utazás keretében tanítási évben – a  tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet szerinti őszi, téli és 
tavaszi szünet kivételével – tanítási és – a látogatás szombati napra történő visszaigazolása esetén – szombati napokon 
díjmentes vasúti utazás igénybevételével látogathassák meg
a következő nemzeti emlékhelyeket:]
„cl) a Budapest, I. kerület, Várnegyedet,”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1707/2019. (XII. 10.) Korm. határozata
a Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítvány támogatásáról szóló 1292/2019. (V. 17.) Korm. határozat 
módosításáról

 1.  A Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítvány támogatásáról szóló 1292/2019. (V. 17.) Korm. határozat (a továbbiakban: 
Korm. határozat) 2. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a pont a következő c) alponttal 
egészül ki:
(A Kormány
felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere bevonásával az  1.  pontban meghatározott cél 
megvalósítása érdekében gondoskodjon)
„b) a  2020. évben 600 000 000 forint biztosításáról a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 
2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 13.  Művészeti tevékenységek alcím, 4. Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása 
jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 2020. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
c) a  2021–2022. években évi 530 000 000 forint rendelkezésre állásáról a  központi költségvetés XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezetében.

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 2021–2022. években az adott év központi költségvetésének tervezése során”
 2.  A Korm. határozat 2. pont a) alpontjában a „600 000 000” szövegrész helyébe a „380 000 000” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1708/2019. (XII. 10.) Korm. határozata
a „Püspökladány–Debrecen vasútvonal korszerűsítése, Debrecen állomás részleges átépítése és  
Szajol–Debrecen vasútvonalon ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése” projekt forrásszerkezetének, 
valamint ezzel összefüggésben az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési 
keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány egyetért
a) az IKOP-2.1.0-15-2017-00036 azonosító számú, „Püspökladány–Debrecen vasútvonal korszerűsítése, 

Debrecen állomás részleges átépítése és Szajol–Debrecen vasútvonalon ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer 
kiépítése” megnevezésű kiemelt projekt (a továbbiakban: Projekt) támogatási szerződésének az 1. melléklet 
szerinti módosításával,

b) a Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható kiadásainak a Magyarország 2019. évi központi 
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1.  melléklet XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 9. 2014–2020 közötti kohéziós politikai operatív programok alcím, 4. Integrált 
Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) jogcímcsoport hazai társfinanszírozásán felüli felhasználásával történő 
finanszírozásával az  Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának 
rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 

1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat
a) 1. pont f ) alpont fa) alpont faa) alpontjában a „118,18%-áig” szövegrész helyébe a „117,49%-áig” szöveg,
b) 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat C:2 mezőjében az „552,925” szövegrész helyébe az „549,692” szöveg,
c) 2. mellékletében foglalt táblázat D:49 mezőjében a „121,00 (támogatási intenzitás: 100%)” szövegrész helyébe 

a „117,77 (támogatási intenzitás: 98,55%)” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



8528 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2019. évi 198. szám
 

1. melléklet az 1708/2019. (XII. 10.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I J K L M N O

1.

Projekt azonosító 
száma

Támogatást igénylő 
neve 

Projekt támogatási intenzitása és forrásszerkezete Projekt támogatási intenzitása és forrásszerkezete a módosítás után

2.

Projekt megnevezése
Projekt 

támogatási 
intenzitása

Projekt Integrált 
Közlekedés-

fejlesztési Operatív 
Program  

(a továbbiakban: 
IKOP) keretében 
finanszírozandó 
támogatásának 

összege
(Ft)

Projekt részére 
a Magyarország 

központi 
költségvetéséről 
szóló törvényben 

meghatározott Uniós 
fejlesztések fejezet  
(a továbbiakban: 
Fejezet), Állami 
költségvetési 

kedvezményezettek 
sajáterő támogatása 

előirányzata  
terhére finanszírozni 
tervezett támogatás

(Ft)

Projekt részére a Fejezet Integrált 
Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) 

előirányzatának (a továbbiakban: 
IKOP-előirányzat) hazai 

társfinanszírozása terhére biztosítandó 
forrás

(Ft)

Projekt 
összköltsége

(Ft)

Projekt 
támogatási 
intenzitása

Projekt IKOP 
keretében 

finanszírozandó 
támogatás 

összege
(Ft)

Projekt részére 
finanszírozni 

tervezett  
EU felé el nem 

számolható 
megtérülő 

projektköltség 
(Ft)

Projekt részére az IKOP-előirányzat 
hazai társfinanszírozása terhére 

biztosítandó forrás

Projekt 
összköltsége

(Ft)

3.

Projekt le nem 
vonható, az 

Európai Unió  
(a továbbiakban: 
EU) felé el nem 

számolható 
általános  

forgalmi adó  
(a továbbiakban: 
ÁFA) IKOP hazai 
társfinanszírozás 

terhére
(Ft)

Az EU felé nem 
elszámolható 

egyéb költségek 
IKOP hazai 

társfinanszírozás 
terhére

(Ft)

Projekt le nem 
vonható,  

az EU felé el 
nem számolható 
ÁFA IKOP hazai 

társfinanszírozás 
terhére

(Ft)

Az EU felé el 
nem számolható 
egyéb költségek 

IKOP hazai 
társfinanszírozás 

terhére
(Ft)

4.
IKOP-2.1.0-15-

2017-00036

NIF Nemzeti 
Infrastruktúra 

Fejlesztő 
zártkörűen 

működő 
Részvénytársaság 

Püspökladány–
Debrecen 

vasútvonal 
korszerűsítése, 

Debrecen állomás 
részleges átépítése 
és Szajol–Debrecen 

vasútvonalon 
ETCS2 

vonatbefolyásoló 
rendszer kiépítése

100% 121 000 000 000 0 32 437 233 000 0 153 437 233 000 98,55% 117 767 250 000 1 732 750 000 32 437 233 000 1 500 000 000 153 437 233 000
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A miniszterelnök 132/2019. (XII. 10.) ME határozata
a Magyar–Kambodzsai Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság magyar tagozati elnökének 
kinevezéséről

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

Joó Istvánt

a Magyar–Kambodzsai Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság magyar tagozata elnökévé nevezem ki.

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

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök

A miniszterelnök 133/2019. (XII. 10.) ME határozata
helyettes államtitkár felmentéséről

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 228. § (2) bekezdés b) pontja alapján – az innovációért és 
technológiáért felelős miniszter javaslatára –

dr. Schweickhardt Gyula Leventét,
az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkárát e tisztségéből

– 2019. december 6-ai hatállyal –

felmentem.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök

A miniszterelnök 134/2019. (XII. 10.) ME határozata
főiskolai rektor megbízásáról

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

az Esztergomi Hittudományi Főiskolán

dr. Frankó Tamás főiskolai tanárt

– a 2020. január 1-jétől 2024. december 31-éig terjedő időtartamra –

a rektori teendők ellátásával megbízom.

  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 292/2019. (XII. 10.) Korm. rendelete
	a Magyarország Kormánya és a Tádzsik Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési megállapodás kihirdetéséről

	A Kormány 293/2019. (XII. 10.) Korm. rendelete
	a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény I. melléklete módosításának kihirdetéséről

	A Kormány 294/2019. (XII. 10.) Korm. rendelete
	a nemzetközi sportszövetség alapításához szükséges miniszteri támogató nyilatkozat kiadására irányuló eljárás részletes szabályairól

	A Kormány 295/2019. (XII. 10.) Korm. rendelete
	egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 296/2019. (XII. 10.) Korm. rendelete
	az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 297/2019. (XII. 10.) Korm. rendelete
	az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 298/2019. (XII. 10.) Korm. rendelete
	a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 
17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 299/2019. (XII. 10.) 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

	A miniszterelnök kabinetfőnökének 5/2019. (XII. 10.) MK rendelete
	a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 
2/2018. (XII. 28.) MK rendelet módosításáról

	A Miniszterelnökséget vezető miniszter 16/2019. (XII. 10.) MvM rendelete
	a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 
8/2016. (III. 25.) MvM rendeletnek a Hungary Helps programmal kapcsolatos módosításáról

	Az agrárminiszter 55/2019. (XII. 10.) AM rendelete
	az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes támogatások számviteli nyilvántartásával kapcsolatos szabályokról

	Az emberi erőforrások minisztere 27/2019. (XII. 10.) EMMI rendelete
	a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról

	A honvédelmi miniszter 12/2019. (XII. 10.) HM rendelete
	a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 14/2018. (IX. 17.) HM rendelet módosításáról

	A köztársasági elnök 505/2019. (XII. 10.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 506/2019. (XII. 10.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 507/2019. (XII. 10.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 508/2019. (XII. 10.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 509/2019. (XII. 10.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 510/2019. (XII. 10.) KE határozata
	bírói felmentésről

	A köztársasági elnök 511/2019. (XII. 10.) KE határozata
	bírói kinevezésről

	A Kormány 1685/2019. (XII. 10.) Korm. határozata
	Magyarország Gdański Főkonzulátusa megnyitásához szükséges intézkedésekről

	A Kormány 1686/2019. (XII. 10.) Korm. határozata
	a 2020. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről
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