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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelete
a 2020/2021. tanév rendjéről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. §  A rendelet hatálya kiterjed
a) az iskolákra,
b) a kollégiumokra,
c) a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények iskoláira és kollégiumaira, továbbá 

a  fejlesztő nevelést-oktatást végző iskolaként működő gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-
oktatási intézményekre,

d) a többcélú köznevelési intézmények iskoláira és kollégiumaira,
[a továbbiakban az a)–d) pontban foglaltak együtt: nevelési-oktatási intézmény] fenntartóra tekintet nélkül,
e) az Oktatási Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal),
f ) a fővárosi és megyei kormányhivatalokra, a járási (fővárosi kerületi) hivatalokra,
g) a tankerületi központokra és a Klebelsberg Központra,
h) a tanulókra és az iskolákba jelentkezőkre,
i) a pedagógusokra,
j) a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítőkre, a  műszaki, kisegítő és az  egyéb munkakört betöltőkre, 

valamint
k) a tanulók és a jelentkezők törvényes képviselőire.

2. A tanév, a tanítási év

2. § (1) A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év keretei között kell megszervezni.
 (2) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a 2020/2021. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2020. szeptember 1. 

(kedd) és utolsó tanítási napja 2021. június 15. (kedd). A  tanítási napok száma – ha e  rendelet másképp nem 
rendelkezik – százhetvenkilenc nap. A  nappali oktatás munkarendje szerint működő szakgimnáziumban 
százhetvenhét, gimnáziumban és szakiskolában százhetvennyolc nap a tanítási napok száma.

 (3) Az iskola utolsó, befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó tanítási nap
a) középfokú iskolákban 2021. április 30.,
b) a két évfolyamos rész-szakképesítésekre való felkészítést folytató szakiskolákban 2021. május 31.

 (4) A  tanítási év lezárásának, a  tanuló minősítésének, a  magasabb évfolyamra lépésnek nem akadálya, ha az  iskola 
a  rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat a  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi 
CXC.  törvény (a  továbbiakban: Nkt.) 30.  § (3)  bekezdésében meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében 
pótolni. Az  iskola indokolt esetben gondoskodik az  elmaradt tananyag 2021/2022. tanítási évben történő 
feldolgozásáról.

 (5) A  tanítási év lezárását követően az  iskola – ha az  iskola fenntartója, működtetője azzal egyetért, és az  ahhoz 
szükséges feltételeket biztosítja – a  tanulói részére pedagógiai program végrehajtásához nem kapcsolódó 
foglalkozásokat szervezhet, amelyeken a  részvételt a  tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az  iskola igazgatójához 
benyújtott kérelemben kezdeményezheti.

 (6) A  2020/2021.  évi átmeneti időszak téli közfoglalkoztatásával összefüggő képzési programban felnőttoktatás 
keretében részt vevő tanulók a 2020/2021. tanévre 2020. szeptember 1-jét követően is beiratkozhatnak.

 (7) Az EFOP-3.7.1-17 „Aktívan a tudásért” projektben felnőttoktatás keretében részt vevő tanulók a 2020/2021. tanévre 
2020. szeptember 1-jét követően is beiratkozhatnak.
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3. §  Az alapfokú művészeti iskolákban és a  felnőttoktatásban a  tanítási év első és utolsó napját – a  tanítási év első és 
utolsó hetének keretében – az igazgató határozza meg.

4. § (1) A  tanítási év első féléve 2021. január 22-ig tart. Az  iskolák 2021. január 29-ig értesítik a  tanulókat, kiskorú tanuló 
esetén a szülőket, az első félévben elért tanulmányi eredményekről. A 3. §-ban meghatározott esetben az első félév 
utolsó napját az igazgató állapítja meg. Az értesítést ettől a naptól számított öt munkanapon belül kell megküldeni.

 (2) Az  első félév és a  tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az  iskoláknak nevelőtestületi értekezleten 
el kell végezniük a  pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A  nevelőtestületi 
értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni a fenntartónak.

3. Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok

5. §  A tanítási évben – a  tanítási napokon felül – a  nevelőtestület a  tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai 
célra az  általános iskolában, a  fejlesztő nevelést-oktatást végző iskolában és az  alapfokú művészeti iskolában hat, 
a  nappali oktatás munkarendje szerint működő gimnáziumban, szakiskolában és készségfejlesztő iskolában hét, 
a szakgimnáziumban nyolc munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli 
munkanap programjáról – a  nevelőtestület véleményének kikérésével – az  iskolai diákönkormányzat jogosult 
dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.

6. § (1) Az  őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. október 22. (csütörtök), a  szünet utáni első tanítási nap 
2020. november 2. (hétfő).

 (2) A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2021. január 4. 
(hétfő).

 (3) A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 31. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2021. április 7. 
(szerda).

 (4) Az  iskola az  (1)–(3)  bekezdésben meghatározott szünetek mellett – a  tanítási év kezdő és befejező napjának 
változatlanul hagyásával – más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező 
napját módosíthatja, ha – az Nkt. 30. § (2) és (3) bekezdésében meghatározottak megtartásával – heti pihenőnapon 
tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti.

 (5) A  nemzetiségi oktatásban részt vevő iskolák az  (1)–(3)  bekezdésben meghatározott időpontoktól eltérhetnek, 
továbbá a  (4)  bekezdésben meghatározottak szerint a  tanulók részére szünetet adhatnak, ha azt a  nemzetiségi 
hagyományok vagy az anyanemzet hagyományai indokolják.

 (6) Az (1)–(5) bekezdésben szabályozott szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának – szükség esetén – 
gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több iskola közösen is gondoskodhat.

4. Az általános iskolai beiratkozás

7. §  Az  Nkt. 50.  § (7)  bekezdése alapján az  iskola első évfolyamára a  tanköteles tanulókat 2021. április 15–16-án kell 
beíratni.

5. A vizsgák rendje

8. § (1) Az érettségi vizsgákat az 1. mellékletben foglaltak szerint kell megtartani.
 (2) Az alapfokú művészeti iskolákban a  tanítási év utolsó három hetében lehet vizsgát szervezni. A vizsga időpontját 

az iskola igazgatója határozza meg.
 (3) A  szakgimnáziumban és a  szakiskolában a  szakmai, képesítő vizsgák időpontját az  oktatásért felelős miniszter 

2020. szeptember utolsó munkanapjáig teszi közzé a Hivatal honlapján.

6. A középfokú iskolai, a kollégiumi felvételi eljárás, valamint az Arany János Programokkal 
kapcsolatos feladatok lebonyolításának ütemezése

9. §  A középfokú iskolai, a  kollégiumi felvételi eljárás, valamint az  Arany János Programokkal kapcsolatos feladatok 
lebonyolításának ütemezését a 2. melléklet tartalmazza.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 187. szám 5877

7. A témahetek és a témanap megszervezése

10. § (1) A  nevelési-oktatási intézmények működéséről és a  köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VIII.  31.) EMMI rendelet (a  továbbiakban: miniszteri rendelet) 7.  § (4)  bekezdése szerinti projektoktatást lehetővé 
tevő témahetek időpontjai:
a) „PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2021. március 1–5. között,
b) Digitális Témahét 2021. március 22–26. között,
c) Fenntarthatósági Témahét 2021. április 19–23. között,
d) Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek témanap 2020. szeptember 25. (Magyar 

Diáksport Napja).
 (2) A  nevelési-oktatási intézmény a  munkatervében meghatározott módon részt vehet a  témahetekhez kapcsolódó 

programokon, továbbá a  tantervben előírt, az  adott témával összefüggő tanítási órákat, valamint egyéb 
foglalkozásokat a témahét keretében megszervezheti.

8. Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése

11. § (1) Az  Nkt. 80.  § (1)  bekezdése alapján, a  miniszteri rendelet 79.  § (6)  bekezdésében meghatározott méréseket, 
értékeléseket a 2020/2021. tanévben az iskolák 2021. május 26-án végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott 
mérőeszközök alkalmazásával. A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való 
részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás a művészeti és a testnevelés órák kivételével számukra 
nem szervezhető. A méréshez, értékeléshez szükséges adatokat az  iskolák a Hivatal részére 2020. november 20-ig 
küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.

 (2) A hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon a matematikai alapkészségek vizsgálatához szükséges mérőeszközt 
az  adott nemzetiség nyelvén is rendelkezésre kell bocsátani azokban az  iskolákban, amelyekben a  matematika 
tantárgyat az adott nemzetiség nyelvén oktatják, és az (1) bekezdésben meghatározott mérést az adott nemzetiség 
nyelvén bonyolítják le.

 (3) A  Hivatal 2022. február 28-ig intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít, majd megküldi az  intézményi 
szintű elemzéseket a  nevelési-oktatási intézmények vezetőinek, az  intézményi és a  fenntartói szintű elemzéseket 
a  fenntartóknak, továbbá azokat a  honlapján nyilvánosságra hozza. A  Hivatal az  országos elemzést megküldi 
az oktatásért felelős miniszternek.

 (4) A  miniszteri rendelet 135.  §-a alapján a  két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolában az  iskola 
pedagógusai 2021. május 12-én végzik el a  Hivatal által az  iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával 
a  célnyelvi mérést, amely a  hatodik évfolyamon a  Közös Európai Referenciakeret (a  továbbiakban: KER) szerinti 
A2 szintű, a  nyolcadik évfolyamon a  KER szerinti B1 szintű nyelvtudást méri. A  méréshez szükséges adatokat 
az  általános iskolák 2020. november 20-ig, az  elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 
2021.  június  11-ig küldik meg a  Hivatal részére, a  Hivatal által meghatározott módon. A  mérések eredményét 
az érintett általános iskola a Hivatal által közzétett javítókulcsok alapján állapítja meg, és az eredményeket idegen 
nyelvenként és évfolyamonként lebontva a  honlapján, annak hiányában a  helyben szokásos módon teszi közzé 
2021. június 11-ig.

 (5) A  (4)  bekezdésben foglalt iskolák célnyelvi mérésben részt vevő tanulóinak kivételével az  iskolák hatodik és 
nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni az írásbeli 
idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, 
a mérést az  iskola pedagógusai 2021. május 19-én végzik el a Hivatal által az  iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök 
alkalmazásával. Az  iskola a  mérést saját döntése alapján kiegészítheti az  idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is 
az  érintett tanulóknál. A  méréshez szükséges adatokat az  érintett iskolák a  Hivatal részére 2020. november  20-ig, 
az  elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait 2021. június 11-ig küldik meg, a  Hivatal által 
meghatározott módon. A mérések eredményét az iskola a Hivatal által közzétett javítókulcsok alapján állapítja meg, 
és az  eredményeket idegen nyelvenként és évfolyamonként lebontva a  honlapján, annak hiányában a  helyben 
szokásos módon teszi közzé 2021. június 11-ig.

 (6) A  tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá 
az  alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az  általános iskolák 2020. október  9-ig 
felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az  óvodai jelzések vagy a  tanév kezdete óta szerzett 
tapasztalatok alapján az  alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a  későbbiekben támogatni, és 
ezért a  tanító indokoltnak látja az  azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a  Diagnosztikus 
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fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az  általános iskolák 2020. október 22-ig a  Hivatal által meghatározott 
módon jelentik a  Hivatalnak az  érintett tanulók létszámát. Az  e  bekezdésben meghatározott vizsgálatokat 
az általános iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2020. december 4-ig kell elvégezniük.

 (7) Az  általános iskolai feladatellátásban részt vevő nevelési-oktatási intézmények a  nyolcadik évfolyamos 
tanulóik számára 2020. szeptember 21. és 2020. október 12. között kísérleti jelleggel megszervezik az  Nkt.  80.  § 
(1a)  bekezdése alapján a  pályaválasztást megalapozó kompetenciák vizsgálatát a  Hivatal által elkészített 
és informatikai rendszerének közvetítésével, az  iskolák számára elérhetővé tett digitális mérő- és támogató 
eszközökkel, a Hivatal által kiadott eljárásrend alkalmazásával.

 (8) A  2020/2021. tanévben az  Nkt. 80.  § (9)  bekezdése alapján, országos mérés, értékelés keretében a  tanulók fizikai 
állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskoláknak – az 1–4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók 
kivételével – a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében 2021. január 11. és 2021. április 23. 
között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett iskolák 2021. május 28-ig töltik fel a NETFIT rendszerbe.

12. § (1) 2021. január 4. és 2021. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni a  nevelési-oktatási 
intézményekben a pedagógus-továbbképzési kötelezettség teljesítését és dokumentálását.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést a Hivatal folytatja le. Az ellenőrzésről készült jelentést a Hivatal 2021. június 30-ig 
küldi meg az oktatásért felelős miniszter részére.

9. Záró rendelkezések

13. §  Ez a rendelet 2020. szeptember 1-jén lép hatályba.

14. §  Ez a rendelet 2022. június 1-jén hatályát veszti.

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

1. melléklet a 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelethez

Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok

 1. A 2020. évi október–novemberi írásbeli érettségi vizsgák
A B C

1. Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga Középszintű írásbeli érettségi vizsga  Időpont

2. nemzetiségi nyelv és irodalom nemzetiségi nyelv és irodalom 2020. október 16., 8.00

3. magyar nyelv és irodalom
magyar nyelv és irodalom, 
magyar mint idegen nyelv

2020. október 19., 8.00

4. földrajz földrajz 2020. október 19., 14.00

5. matematika matematika 2020. október 20., 8.00

6. latin nyelv, héber nyelv latin nyelv, héber nyelv 2020. október 20., 14.00

7. történelem történelem 2020. október 21., 8.00

8. francia nyelv francia nyelv 2020. október 21., 14.00

9. angol nyelv angol nyelv 2020. október 22., 8.00

10.
kémia, gazdasági ismeretek, 
katonai alapismeretek

kémia, katonai alapismeretek, 
természettudomány, pszichológia

2020. október 22., 14.00

11.
ágazati és ágazaton belüli 
specializáció szakmai érettségi 
vizsgatárgyak, vizuális kultúra 

ágazati és ágazaton belüli 
specializáció szakmai érettségi 
vizsgatárgyak, vizuális kultúra

2020. október 26., 8.00

12. – filozófia 2020. október 26., 14.00
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13. német nyelv német nyelv 2020. október 27., 8.00

14. belügyi rendészeti ismeretek
mozgóképkultúra és 
médiaismeret, dráma, belügyi 
rendészeti ismeretek

2020. október 27., 14.00

15. informatika informatika 2020. október 28., 8.00

16.
orosz nyelv, egyéb, más 
vizsganapon nem szereplő 
nyelvek

orosz nyelv, egyéb, más 
vizsganapon nem szereplő 
nyelvek

2020. október 28., 14.00

17. olasz nyelv olasz nyelv 2020. október 29., 8.00

18. biológia, társadalomismeret biológia 2020. október 29., 14.00

19. spanyol nyelv spanyol nyelv 2020. október 30., 8.00

20. fizika, ének-zene
fizika, ének-zene, 
művészettörténet

2020. október 30., 14.00

 2. A 2020. évi október–novemberi szóbeli érettségi vizsgák
A B  C

1. Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga Középszintű szóbeli érettségi vizsga Időpont

2. szóbeli vizsgák – 2020. november 12–16.

3. – szóbeli vizsgák 2020. november 23–27. 

 3. A 2021. évi május–júniusi írásbeli érettségi vizsgák
A B C

1. Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga Középszintű érettségi írásbeli vizsga Időpont

2. magyar nyelv és irodalom
magyar nyelv és irodalom, 
magyar mint idegen nyelv

2021. május 3., 9.00

 3. matematika matematika 2021. május 4., 9.00

 4. történelem történelem 2021. május 5., 9.00

 5. angol nyelv angol nyelv 2021. május 6., 9.00

 6. német nyelv német nyelv 2021. május 7., 9.00

7. nemzetiségi nyelv és irodalom nemzetiségi nyelv és irodalom 2021. május 10., 8.00

 8. kémia kémia 2021. május 11., 8.00

 9. földrajz földrajz 2021. május 11., 14.00

10.
ágazati szakmai vizsgatárgyak, 
ágazaton belüli specializáció 
szakmai vizsgatárgyak

ágazati szakmai vizsgatárgyak, 
ágazaton belüli specializáció 
szakmai vizsgatárgyak

2021. május 12., 8.00

11. biológia biológia 2021. május 13., 8.00

12. társadalomismeret – 2021. május 13., 14.00

13. – informatika 2021. május 14., 8.00

14.
ének-zene, belügyi rendészeti 
ismeretek

ének-zene, művészettörténet, 
belügyi rendészeti ismeretek

2021. május 14., 14.00

15. informatika – 2021. május 17., 8.00

16. latin nyelv, héber nyelv latin nyelv, héber nyelv 2021. május 17., 14.00

17. fizika fizika 2021. május 18., 8.00

18. vizuális kultúra vizuális kultúra 2021. május 18., 14.00

19. francia nyelv francia nyelv 2021. május 19., 8.00

20. – filozófia 2021. május 19., 14.00

21. spanyol nyelv spanyol nyelv 2021. május 20., 8.00

22. –
mozgóképkultúra és 
médiaismeret, dráma

2021. május 20., 14.00
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23.
orosz nyelv, egyéb, más 
vizsganapon nem szereplő 
nyelvek 

orosz nyelv, egyéb, más 
vizsganapon nem szereplő 
nyelvek 

2021. május 21., 8.00

24.
gazdasági ismeretek, katonai 
alapismeretek

katonai alapismeretek, 
természettudomány, pszichológia

2021. május 21., 14.00

25. olasz nyelv olasz nyelv 2021. május 25., 8.00

 4. A 2021. évi május–júniusi szóbeli érettségi vizsgák
A B C

1. Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga Középszintű szóbeli érettségi vizsga Időpont

2. szóbeli vizsgák – 2021. június 3–10.

3. – szóbeli vizsgák 2021. június 14–25. 

2. melléklet a 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelethez

A középfokú iskolai, a kollégiumi felvételi eljárás, valamint az Arany János Programokkal kapcsolatos 
feladatok lebonyolításának ütemezése a 2020/2021. tanévben

A B

1. Határidők Feladatok

2. 2020. szeptember 10.
Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János 
Tehetséggondozó Programba és az Arany János Kollégiumi Programba 
történő jelentkezésről.

3. 2020. szeptember 30.
A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza 
a középfokú iskolák tanulmányi területei meghatározásának formáját.

4. 2020. október 20.

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs 
rendszerében – a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint – 
meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk 
rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.

5. 2020. október 20.
A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra hozzák 
a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.

6. 2020. október 31.
Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi 
eljárás rendjéről.

7. 2020. október 31.

Az általános iskola tájékoztatja a hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit 
arról, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek 
közösen kell dönteniük, valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással 
kapcsolatban a szülők, vagy a szülő és a gyermek között vita van, 
annak eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük 
felvételi lapjait az általános iskolának a gyámhatósági döntés szerint kell 
továbbítania.

8. 2020. november 16.
A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli 
felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok 
számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.

9. 2020. december 4.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül 
a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező – az Arany János 
Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása esetén 
a pályázatban megjelölt – intézménybe.
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10. 2020. december 9.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig 
az időpontig jelentik a Hivatalnak – a Hivatal által meghatározott módon – 
a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján 
a feladatlapigényüket.

11. 2020. december 11. Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtása.

12. 2021. január 22.
Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények 
megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel.

13. 2021. január 23. Az általános felvételi eljárás kezdete.

14. 2021. január 23., 10.00

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos 
gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra 
és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára 
az érintett intézményekben.

15. 2021. január 28., 14.00

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos 
gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János 
Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára; azoknak, akik az előző 
írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

16. 2021. január 29.
Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények 
megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt 
vett tanulókkal.

17. 2021. január 20. Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok benyújtása.

18. 2021. február 8.
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által 
meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

19. 2021. február 10.

Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János Kollégiumi 
Programban részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok 
eredményéről – egymás egyidejű előzetes értesítésével és az oktatásért 
felelős miniszter bevonásával – értesítik az érintett törvényes képviselőket, 
tanulókat és általános iskolákat.

20. 2021. február 19.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú 
iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak. (A 6 és 
8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül 
is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot 
a Hivatalnak.)

21.
2021. február 23. – 

március 12.
A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.

22. 2021. március 16.
A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők 
felvételi jegyzékét.

23. 2021. március 22–23. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

24. 2021. március 24.
Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban 
beküldött tanulói adatlap második példányát.
A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Hivatalnak.

25. 2021. március 26.
A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak 
a hozzájuk jelentkezettek listáját ábécé sorrendben.

26. 2021. április 9.
A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek 
listáját.

27. 2021. április 14.
A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal által 
meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak.

28. 2021. április 23.
A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói 
adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak 
(egyeztetett felvételi jegyzék).
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29. 2021. április 30.
A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy 
az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

30. 2021. május 10–21.
Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás 
keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

31.
2021. május 10. – 

augusztus 31.
A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

32. 2021. május 21.
A 2021. május 21-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola 
igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.

33. 2021. június 1.
A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése 
a fenntartónál.

34. 2021. június 22–24. Beiratkozás a középfokú iskolákba.
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1489/2020. (VIII. 11.) Korm. határozata
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2020. évi programstratégiájáról

A Kormány
 1. megtárgyalta és elfogadta a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (a továbbiakban: NKFI Alap) 2020. évi 

programstratégiáját (a továbbiakban: Programstratégia), az 1. melléklet szerint;
 2. az NKFI Alap céljainak hatékonyabb és eredményesebb megvalósulása érdekében felhívja a  pénzügyminisztert, 

hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az NKFI Alap 2020. évi keretösszegének 4 000 000 000 forinttal, az NKFI 
Alap felhalmozott szabad maradványa terhére történő megemelésére;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: az NKFI Alap 2019. évi költségvetési beszámolója jóváhagyását követő 15 napon belül

 3. az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 33.  § (2)  bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, 
a Programstratégiában megfogalmazott gazdaságélénkítő és a járványhelyzettel összefüggő feladatok végrehajtása 
céljából a  Magyarország 2020.  évi központi költségvetéséről szóló 2019.  évi LXXI.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 
1.  melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 1. Gazdaságvédelmi programok cím (a  továbbiakban: GVP 
előirányzat) terhére összesen 31 384 700 000 forint, a  Kvtv. 1.  melléklet LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 
Innovációs Alap fejezet,
a) 1. Kutatási Alaprész cím javára 15 000 000 000 forint,
b) 2. Innovációs Alaprész cím javára 16 384 700 000 forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el, a 2. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 4. a Kvtv. 79. §-ában biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja a GVP előirányzatnak a 3. pont szerinti átcsoportosítás 
alapján az  eredeti előirányzaton felül – az  eddig jóváhagyotton túl – további 31 384 700 000 forinttal történő 
túlteljesülését;

 5. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 
Hivatal elnöke útján gondoskodjon a Programstratégia végrehajtásáról.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2020. december 31-ig folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1489/2020. (VIII. 11.) Korm. határozathoz

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 2020. évi programstratégiája

A B C D

1 A konstrukció megnevezése
2020. évi kifizetés 

(milliárd forint)

Összes keret 

(milliárd forint)
Rövid ismertetés

2 Innovációs Alaprész 

3
Piacvezérelt vállalati KFI 
támogatása

11,68 40,88
A vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységét támogatja piacképes termék, technológia, 
szolgáltatás kifejlesztése érdekében.

4 Start KKV program 6,00 12,00 A program célja a kis- és középvállalkozások innovációs tevékenysége kisebb összegű támogatása. 

5 Gyorsítósáv program 1,00 2,00
A program a gyors növekedésre képes és jelentős hazai hozzáadott értéket felmutató társaságok 
támogatását célozza.

6 Start-up factory program 1,00 2,00
A program célja a hazai start-up ökoszisztéma további fejlesztése, a sikeresen működő inkubátorok 
eredményes munkájának támogatása.

7 Iparjog 0,04 0,08
A program célja a szellemitulajdon-védelem eszköztárának tudatos, versenyképességet erősítő, minél 
szélesebb körű alkalmazásának támogatása.

8 Nyílt Innováció 0,25 1,0
A program ösztönzi a kis- és középvállalkozások bevonását nagyvállalatoknál felmerülő kutatási és 
innovációs kérdések, problémák megoldásában.

9 Nemzetközi programok 1,40 3,80
A keret célja bilaterális tudományos és technológiai (TéT) programok és a Horizont 2020 programban való 
hazai részvétel ösztönzése, a kapcsolódó partnerségi programokban való magyar részvétel elősegítése.

10 Kompetencia Központok 4,00 7,50
A program célja a vállalati oldal kutatás-fejlesztési igényét folyamatosan kiszolgálni képes költségvetési 
és nonprofit kutatóintézetek, egyetemi és vállalati kutatóhelyek alapjain mátrixszervezetként működő 
tudásközpontok létrehozása, amelyek nagy tématerületi, társadalmi kihívásokra koncentrálnak. 

11 COVID Alap 3,00 3,00
A keret célja a koronavírus okozta pandémiás helyzet kezeléséhez szükséges kutatás-fejlesztési projektek 
azonnali támogatásának biztosítása. 

12 Befektetés a jövőbe Alap 7,00 7,00

A keret célja a koronavírus okozta későbbi helyzet megelőzését, elkerülését, az új lehetőségek kihasználását 
szolgáló kutatás-fejlesztési projektek támogatásának biztosítása. A Befektetés a jövőbe Alap esetén 
a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs javaslata alapján kerül sor a források 
felhasználására, és az határozza meg a felhasználási célokat, a pályázat kialakítását, és  hozza meg a 
támogatói döntéseket.

13
Innovációs Alaprész 
részösszeg

35,37 79,26
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14 Kutatási Alaprész

15
Tématerületi Kiválósági 
Program 2020

18,00 44,30

A Program két, eddig elkülönült Program, a Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program és a Tématerületi 
Kiválósági Program összevonásával valósul meg, melyek célja a felsőoktatási intézmények és az állam által 
alapított kutatóintézetek hatékony és eredményes szakmai munkájának támogatása. A korábbi programok 
mentén megmarad a bottom up és a top-down megközelítés is az intézmények kulcsterületeinek 
meghatározásában (bottom up: intézményfejlesztési tervek, illetve intézmények által javasolt területek; 
top-down: tématerületek). A Program keretében a szakmai kiválóságra építő célzott forrásallokáció annak 
érdekében történik, hogy az intézmények számára egy kiszámítható és fenntartható finanszírozási rendszer 
keretfeltételeit biztosítsa.

16
Új Nemzeti Kiválóság 
Program

4,00 4,00

Az Új Nemzeti Kiválóság Program célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, 
a tudományos és művészeti pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten 
is kiváló, tapasztalt kutatók és alkotók kutatómunkáját. A Program 2020-tól kibővül a pályájuk kezdeti 
fázisában lévő, friss tudományos fokozatot szerzett (illetve azt rövid időn belül megszerző) fiatalok 
támogatásával.

17
Posztdoktori és fiatal 
kutatói kiválósági program

1,45 4,80

A program a jelentős kutatási eredményt felmutató országokban bevett gyakorlatnak megfelelően a kutatói 
életpálya kezdetén járó kiváló kutatók támogatását célozza meg két lépcsőben. Az egyik alprogram a friss 
posztdoktorok kutatói pályán történő elindulását segíti. A másik alprogram célja – tematikus megkötés 
nélkül – a fiatal kutatók posztdoktori időszakuk után kezdeményezett kutatásának támogatása a kiemelkedő 
tudományos eredmények elérése érdekében.

18 Mecenatúra pályázat 0,20 1,00

A program célja a hazai tudományos kutatói közösség nemzetközi vérkeringésbe való bekapcsolódásának 
ösztönzése: hazai közfinanszírozású támogatás igénybevételével elért kutatási eredmények nemzetközi 
tudományos konferencián való bemutatásának, tudományos cikk vagy könyv formájában való 
megjelentetésének támogatása, hazai rendezésű nemzetközi konferenciák támogatása, a nemzetközi 
tudományos szervezetekben való részvétel ösztönzése.

19 Kutatási témapályázatok 1,85 6,60

A program célja a kutatói kiválóság megerősítése – tematikus megkötés nélkül – olyan kutatói 
kezdeményezésű, ígéretes alapkutatási projektek támogatásával, amelyekből világviszonylatban is 
kiemelkedő tudományos eredmények várhatók, növelve ezzel a hazai kutatók és kutatási intézmények 
nemzetközi elismertségét.

20

Nemzetközi hatású 
kiemelkedő eredményeket 
elért kutatócsoportok 
támogatása

0,55 1,00

A program az eredményeikkel korábban már nemzetközi hatást kiváltó kutatók és kutatócsoportjaik 
számára nyújt támogatást, a legnagyobb presztízsű tudományos folyóiratokban, az adott területen a 
felső öt százalékban megjelenő, sokszor használt és idézett kutatási eredmények létrehozásának kiemelt 
támogatását célozza.
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21
Élvonal – Kutatási Kiválósági 
Program

0,60 3,00

A program a legdinamikusabb alkotási szakaszban lévő, kiváló, a nemzetközi tudományos világ 
élmezőnyébe tartozó kutatókat ösztönzi, akik szakterületük formálóiként, iskolateremtő vezető kutatóként 
ígéretes kutatási projektjeik megvalósításával hozzájárulnak Magyarország fejlett országokhoz történő 
felzárkózásához. A Program európai szinten is különleges, mivel az Európai Unió kutatási támogatások 
„kiválósági pecsét” – „seal of excellence” logikáját követi.

22 Kabay-program 0,15 1,00

A program célja az alapkutatásból származó kutatás-fejlesztési eredmények innováció irányába történő 
elmozdítása, például a kutatási infrastruktúrákhoz [Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN), European 
Spallation Source (ESS)] kapcsolódó eszközök beszállításához kapcsolódóan, valamint az egyéni vagy 
intézményi alapkutatási kiválósági projektek hasznosulásának elősegítése.

23
Kutatási Alaprész 
részösszeg

26,80 65,70

24
Az alaprészek 2020. évi új 
kifizetési kötelezettsége

62,17 144,96

25 2020. évi pályázatok keretösszege 144,96  
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2. melléklet az 1489/2020. (VIII. 11.) Korm. határozathoz

XLVII. Gazdaságvédelmi Alap

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap

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

XLVII. Gazdaságvédelmi Alap

385484 1 Gazdaságvédelmi programok

K5 Egyéb működési célú kiadások -31 384 700 000

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

42

349139 5 Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatása 31 384 700 000

K5 Egyéb működési célú kiadások

LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap

380628 1

K5 Egyéb működési célú kiadások 15 000 000 000

380639 2 Innovációs Alaprész

K5 16 384 700 000

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

LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap

349040 23

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 31 384 700 000

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

forintban
Államház-

tartási 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
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 31 384 700 000 31 384 700 000

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

Alapok támogatása

Magyar Államkincstár  1 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 

Költségvetési év: 2020.

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Egyéb működési célú kiadások

Költségvetési támogatás

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Kutatási Alaprész

K I A D Á S O K 

B E V É T E L
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A Kormány 1490/2020. (VIII. 11.) Korm. határozata
a Honvédelmi Sportközpontok fejlesztéséhez szükséges további intézkedésekről

 1. A Kormány
a) egyetért a Honvédelmi Sportközpontok kialakításával és fejlesztésével összefüggő program (a továbbiakban: 

Program) részére bemutatott koncepció szerinti előkészítésével és megvalósításával, továbbá azzal, hogy 
az 1. mellékletben megjelölt településeken valósuljon meg a Program I. üteme;

b) a Program előkészítésének kormányzati felelőseként a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli 
minisztert jelöli ki, a honvédelemi miniszter bevonásával;

c) a Program beruházásai előkészítőjének és megvalósítójának a Beruházási Ügynökséget jelöli ki a Honvédelmi 
Sportszövetség bevonásával;

d) egyetért azzal, hogy a  Program keretében megvalósuló honvédelmi sportközpontok vagyonkezelője 
a Honvédelmi Sportszövetség legyen;

e) a Program I. üteme 1.  melléklet 6–16. sora szerinti településeken megvalósuló elemeinek 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 550  000  000 forintban határozza meg azzal, hogy az  állami magasépítési 
beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § a), c), e), f ), g), k), l), n), o) és p) pontja szerinti 
előkészítési fázisokat legkésőbb 2021. december 31. napjáig kell megvalósítani;

f ) felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az  e)  alpont szerinti összeg 2020.  évi részének 
finanszírozása érdekében 90  000  000 forint rendelkezésre állásáról a  Magyarország 2020.  évi központi 
költségvetéséről szóló 2019.  évi LXXI.  törvény 1.  melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési 
beruházások fejezet, 2. Programszerű magasépítési beruházások cím, 1. Honvédelmi Sportközpontok 
fejlesztésének előkészítése és megvalósítása alcím javára;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

g) felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával 
gondoskodjon az  e)  alpont szerinti összeg 2021.  évi részének rendelkezésre állásáról a  Magyarország 
2021.  évi központi költségvetéséről szóló 2020.  évi XC.  törvény 1.  melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 
fejezet, 3. Gazdaságvédelmi Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások címen belül;
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 

pénzügyminiszter
Határidő: a 2021. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében

h) felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az  1.  melléklet szerinti 
településeken megvalósuló programelemek megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési 
eljárások eredménye alapján készítsen előterjesztést a  Kormány részére a  beruházások megvalósításáról, 
a kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a kifizetések ütemezésének, továbbá az érintett 
ingatlanok megjelölésének bemutatásával;
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: a beruházások megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárásokat követően ütemezetten

i) egyetért azzal, hogy a Program megvalósítására állami tulajdonú ingatlanokon kerüljön sor, ennek érdekében 
felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  Beruházási Ügynökség útján 
–  az  állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018.  évi CXXXVIII.  törvény 7.  §-a alapján  – 
intézkedjen az  1.  melléklet szerinti települések érintett ingatlanjai tulajdonjogának az  állam javára történő 
ingyenes, per-, teher- és igénymentes megszerzése iránt;
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: folyamatos

j) felhívja az  emberi erőforrások miniszterét és a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, 
hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket a Nemzeti Sportközpontok és a Beruházási Ügynökség közötti 
feladat átadás-átvétel lebonyolítása érdekében;
Felelős: emberi erőforrások minisztere 

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: 2020. szeptember 30.
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k) felhívja a nemzeti vagyon kezelésért felelős tárca nélküli minisztert, hogy készítsen előterjesztést a Kormány 
részére a  Honvédelmi Sportközpontok fejlesztése keretében megvalósuló Programmal összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
479/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról.
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: 2020. szeptember 30.

 2. A Baján megvalósuló Honvédelmi Sportközpont építéséről szóló 1767/2019. (XII. 23.) Korm. határozat 1. pontjában 
a „Nemzeti Sportközpontok” szövegrész helyébe a „Honvédelmi Sportszövetség” szöveg lép.

 3. A Balassagyarmaton megvalósuló Honvédelmi Sportközpont építéséről szóló 1768/2019. (XII. 23.) Korm. határozat 
1. pontjában a „Nemzeti Sportközpontok” szövegrész helyébe a „Honvédelmi Sportszövetség” szöveg lép.

 4. A Szarvason megvalósuló Honvédelmi Sportközpont építéséről szóló 1769/2019. (XII. 23.) Korm. határozat 
1. pontjában a „Nemzeti Sportközpontok” szövegrész helyébe a „Honvédelmi Sportszövetség” szöveg lép.

 5. A Szigetváron megvalósuló Honvédelmi Sportközpont építéséről szóló 1770/2019. (XII. 23.) Korm. határozat 
1. pontjában a „Nemzeti Sportközpontok” szövegrész helyébe a „Honvédelmi Sportszövetség” szöveg lép.

 6. Az Újfehértón megvalósuló Honvédelmi Sportközpont építéséről szóló 1778/2019. (XII. 23.) Korm. határozat 
1. pontjában a „Nemzeti Sportközpontok” szövegrész helyébe a „Honvédelmi Sportszövetség” szöveg lép.

 7. A Kormány visszavonja a  Honvédelmi Sportközpontok fejlesztéséhez szükséges feltételek biztosításáról szóló 
1611/2017. (IX. 5.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1490/2020. (VIII. 11.) Korm. határozathoz

A Honvédelmi Sportközpontok I. ütemének helyszínei

1. Baja

2. Balassagyarmat

3. Újfehértó

4. Szarvas

5. Szigetvár

6. Kisvárda

7. Körmend

8. Nagykanizsa

9. Berettyóújfalu

10. Pécs

11. Sárospatak

12. Makó

13. Szekszárd

14. Székesfehérvár

15. Kecskemét

16. Zalaegerszeg
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A Kormány 1491/2020. (VIII. 11.) Korm. határozata
a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz 
kapcsolódó ingóságok beszerzéséről

A Kormány a  Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program végrehajtásával kapcsolatos feladatokról szóló  
1523/2015. (VII. 31.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtása érdekében
 1. egyetért a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program beruházásainak megvalósításához kapcsolódóan 

az  azok rendeltetésszerű használatához szükséges ingóságok (a  továbbiakban: Ingóságok) Beruházási Ügynökség 
általi beszerzésével;

 2. az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 36.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
engedélyezi, hogy a  nemzeti vagyon kezelésért felelős tárca nélküli miniszter – a  Beruházási Ügynökség útján  – 
az  1.  pont szerinti feladat végrehajtása érdekében a  2020.  évben a  szabad előirányzatot meghaladó mértékű, 
legfeljebb 63 373 000 forint összegben kötelezettséget vállaljon a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 
szóló 2019.  évi LXXI.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési 
beruházások fejezet, 4. A Beruházási Ügynökség tevékenységéhez kapcsolódó egyéb kiadások cím terhére;

 3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a 2. pont szerinti kötelezettségvállalás fedezetéül szolgáló forrás 
biztosításáról a  Kvtv. 1.  melléklet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások fejezet, 4. A  Beruházási 
Ügynökség tevékenységéhez kapcsolódó egyéb kiadások cím javára;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 4. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  Beruházási Ügynökség útján 
gondoskodjon az Ingóságok beszerzéséhez szükséges közbeszerzési eljárások ütemezett lefolytatásáról.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: ütemezetten

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1492/2020. (VIII. 11.) Korm. határozata
a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program III. ütemének keretében megvalósuló tornaterem-
beruházások előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló  
1306/2020. (VI. 12.) Korm. határozat módosításáról

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program III. ütemének keretében megvalósuló tornaterem-
beruházások előkészítésének a  Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1306/2020. (VI. 12.) 
Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1492/2020. (VIII. 11.) Korm. határozathoz
„1. melléklet az 1306/2020. (VI. 12.) Korm. határozathoz

Sorszám Település Köznevelési intézmény Fejlesztés

1. Átány Hanyi-menti Általános Iskola Tornaszoba

2. Bakonysárkány Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola Tornaszoba

3. Bakonyszentkirály Békefi Antal Általános Iskola Sportterem

4. Borsodszirák Borsodsziráki Bartók Béla Általános Iskola Sportterem

5. Csécse Fráter Erzsébet Általános Iskola Tornaszoba

6. Csókakő
Móri Radnóti Miklós Általános Iskola Nádasdy Tamás 

Tagiskolája
Tornaszoba

7. Csonkahegyhát Gárdonyi Géza és Szegi Suli Általános Iskola Tornaszoba

8. Dorogháza Aba Sámuel Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskolája Tornaszoba

9. Ecséd Ecsédi Richter Gedeon Általános Iskola Tornaszoba

10. Enese Enesei Általános Iskola
„B” típusú 

tornaterem

11. Gyöngyöstarján Gyöngyöstarjáni Általános Iskola Tornaszoba

12. Hévízgyörk Hévízgyörki Petőfi Sándor Általános Iskola
„A” típusú 

tornaterem

13. Izsófalva Izsó Miklós Általános Iskola Tornaszoba

14. Kecskemét
Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola Kertvárosi 

Általános Iskolája
„A” típusú 

tornaterem

15. Magyarhomorog Magyarhomorogi Szabó Pál Általános Iskola Tornaszoba

16. Magyarpolány
Magyarpolányi Kerek Nap Német Nemzetiségi 

Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola

Tornaszoba

17. Mezőtárkány Mezőtárkányi Általános Iskola Tornaszoba

18. Mocsa Mocsai Arany János Általános Iskola Tornaszoba

19. Nagykáta Mátray Gábor Általános Iskola
„A” típusú 

tornaterem

20. Nagykónyi Würtz Ádám Általános Iskola Tamási Lajos Tagiskolája Tornaszoba

21. Nagymaros
Nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola
„A” típusú 

tornaterem

22. Nagyoroszi Börzsöny Általános Iskola Tornaszoba

23. Nagyvázsony
Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi 

Nyelvoktató Általános Iskola
„A” típusú 

tornaterem

24. Nyírpilis Nyírpilisi Általános Iskola Tornaszoba

25. Ostoros
Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola Árpád 

Fejedelem Tagiskolája
Tornaszoba

26. Pétervására Pétervásárai Tamási Áron Általános Iskola
„B” típusú 

tornaterem

27. Petőfiszállás Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Tornaszoba

28. Pilisszántó Pilisszántói Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola Tornaszoba

29. Pilisszentkereszt Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola Tornaszoba

30. Rábapaty Rábapatyi Arany János Általános Iskola Tornaszoba

31. Súr Súri Arany János Általános Iskola Tornaszoba

32. Sümegcsehi Fazekas József Általános Iskola Tornaszoba

33. Szalonna Szalonnai Kalász László Általános Iskola Tornaszoba

34. Szikszó Szikszói Móricz Zsigmond Általános Iskola Sportterem
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35. Szolnok
Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar–Német Két Tanítási 

Nyelvű Általános Iskola
„B” típusú 

tornaterem

36. Szolnok Varga Katalin Gimnázium
„C” típusú 

tornaterem

37. Ugod
Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola
„A” típusú 

tornaterem

38. Vácduka Vácdukai Benedek Elek Általános Iskola Tornaszoba

39. Vácszentlászló Vácszentlászlói Szent László Általános Iskola Tornaszoba

40. Vámosújfalu Vámosújfalui Általános Iskola Sportterem

41. Zalaszentiván
Egervári László Általános Iskola Zalaszentiváni 

Tagintézménye
Sportterem

”

A Kormány 1493/2020. (VIII. 11.) Korm. határozata
az IKOP-3.2.0-15-2016-00006 azonosító számú („Szombathely–Kőszeg vasútvonal korszerűsítése” című) 
projekt támogatásának növeléséről, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves 
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés f )  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva
a) egyetért az  IKOP-3.2.0-15-2016-00006 azonosító számú, „Szombathely–Kőszeg vasútvonal korszerűsítése” 

című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának 1. melléklet szerinti növelésével;
b) az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 

17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy a projekt 
keretemelése és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 5. §-a ne kerüljön alkalmazásra;

c) egyetért a  projekt a)  alpont szerinti többlettámogatásának az  Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív 
Program (a  továbbiakban: IKOP) 3.2 beruházási prioritás többletkötelezettség-vállalásának terhére történő 
finanszírozásával;

d) egyetért a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a többletforrás rendelkezésre állását követően azonnal

 2. A Kormány felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy amennyiben nem szükséges az IKOP 
teljes forrásfelhasználásához, abban az  esetben gondoskodjon az  előkészítési projektek rendelkezésre álló 
támogatási kereten felüli, 847 000 000 forint összegű többletkötelezettség-vállalásának a 2021–2027 közötti európai 
uniós programozási időszak forrásai terhére történő haladéktalan átforgatásáról és elszámolásáról, amint erre 
a vonatkozó európai uniós szabályozás lehetőséget biztosít.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2023. december 31.

 3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 4. Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. 

(V. 18.) Korm. határozat
a) 1. pont f ) alpont fa) pont fac) alpontjában a „154,21%-áig” szövegrész helyébe a „154,88%-áig” szöveg,
b) 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat C:3 mezőjében a „194,298” szövegrész helyébe a „195,145” szöveg,
c) 2. mellékletében foglalt táblázat D:90 mezőjében a „2,40” szövegrész helyébe a „3,25” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1493/2020. (VIII. 11.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

1.

Projekt azonosító 

száma

Projekt 

meg-nevezése
Támogatást igénylő neve

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

Projekt összköltsége

(Ft)
Projekt rövid bemutatása

2.

Projekt 

támogatási 

intenzitása

Projekt IKOP 

keretében 

finanszírozandó 

támogatásának 

összege

(forint)

Projekt részére a Magyarország központi költségvetéséről szóló 

törvényben meghatározott Uniós fejlesztések fejezet Integrált 

Közlekedésfejlesztési Operatív Program előirányzatának 

(a továbbiakban: IKOP előirányzat) hazai társfinanszírozáson felüli 

felhasználásával biztosítandó forrás

Projekt 

támogatási 

intenzitása

Projekt IKOP 

keretében 

finanszírozandó 

támogatásának 

összege

(forint)

Projekt részére az IKOP-előirányzat hazai társfinanszírozáson felüli 

felhasználásával biztosítandó forrás

Projekt 

támogatási 

intenzitása

Projekt IKOP 

keretében 

finanszírozandó 

támogatás összege

(forint)

Projekt részére az IKOP-előirányzat hazai társfinanszírozáson felüli 

felhasználásával biztosítandó forrás

3.

Megtérülő 

projektköltségre 

jutó központi 

költségvetési forrás 

összege (forint)

Projekt le 

nem vonható, 

az:Európai Unió 

(a továbbiakban: 

EU) felé el nem 

számolható 

általános 

forgalmi adó  

(a továbbiakban: 

ÁFA) 

finanszírozását 

szolgáló forrása 

(forint)

Az EU felé el 

nem számolható 

költségek 

(forint)

Megtérülő 

projektköltségre jutó 

központi költségvetési 

forrás összege (forint)

Projekt le nem 

vonható, az EU felé 

el nem számolható 

ÁFA (forint)

Az EU felé el 

nem számolható 

költségek (forint)

Megtérülő 

projektköltségre jutó 

központi költségvetési 

forrás összege (forint)

Projekt le nem 

vonható, az EU felé 

el nem számolható 

ÁFA (forint)

Az EU felé el 

nem számolható 

költségek (forint)

4.
IKOP-3.2.0-15-

2016-00026

Szombathely– 
Kőszeg 

vasútvonal 
korszerűsítése

Győr–Sopron– 
Ebenfurti Vasút 

Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság

100% 2 400 000 000 0 0 0 100% 846 874 873 0 0 0 100% 3 246 874 873 0 0 0 3 246 874 873

A projekt keretében 
a 18-as számú, 
Szombathely–Kőszeg 
vasútvonalon az utazási 
komfort növelése, 
valamint a módváltás 
feltételeinek javítása 
valósul meg.



5894 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 187. szám 

A Kormány 1494/2020. (VIII. 11.) Korm. határozata
az IKOP-4.1.0-15-2020-00009 azonosító számú („M76 autóút M7 autópálya Holládi csomópont és 
Balatonszentgyörgy közötti szakasz megvalósítása” című) projekt támogatásáról, valamint az Integrált 
Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló  
1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány
a) a 2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 44/C.  § (4)  bekezdésében foglaltakra 
tekintettel egyetért az  IKOP-4.1.0-15-2020-00009 azonosító számú, „M76 autóút M7 autópálya Holládi 
csomópont és Balatonszentgyörgy közötti szakasz megvalósítása” című projekt (a  továbbiakban: projekt) 
támogatási szerződésének megkötésével az 1. melléklet szerinti forrásszerkezettel;

b) egyetért azzal, hogy a projekt tekintetében az 1. mellékletben foglalt táblázat H:4 mezője szerinti legfeljebb 
4 734 308 713 forint összegű, európai uniós forrás terhére el nem számolható költség – az Uniós fejlesztések 
fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) 
Korm. rendelet 6.  § (1)  bekezdés b)  pontja alapján – az  Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív program 
(a továbbiakban: IKOP) hazai társfinanszírozásán felüli felhasználásával kerüljön finanszírozásra;

c) felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  kettős finanszírozás elkerülése 
érdekében a  Magyarország 2020.  évi központi költségvetéséről szóló 2019.  évi LXXI.  törvény 1.  melléklet  
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 28. Kiemelt 
közúti projektek alcím előirányzatából finanszírozott „M76 autóút Fenékpuszta – Balatonszentgyörgy – M7 
(Holládi csomópont) közötti szakasz megvalósítása” című projekt tekintetében tegye meg a  szükséges 
intézkedést.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2020. augusztus 31.

 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 i) alpontjában a „161,52%-áig” szövegrész helyébe a „176,88%-áig” szöveg,
b) 1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat C:2 mezőjében a „189,74” szövegrész helyébe a „207,78” szöveg,
c) 2. mellékletében foglalt táblázat D:107a mezőjében a „21,6” szövegrész helyébe a „18,0” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1494/2020. (VIII. 11.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I J

1.

Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Projekt támogatási intenzitása és forrásszerkezete

Projekt 

finanszírozott 

összköltsége

Projekt rövid 

bemutatása
Projekt 

támogatási 

intenzitása

Projekt IKOP 

keretében 

finanszírozandó 

támogatásának 

összege

Projekt részére a központi költségvetés XIX. Fejezet Integrált Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) 

előirányzatának  hazai társfinanszírozása terhére biztosítandó forrás

2.

Megtérülő projektköltségre  

jutó központi költségvetési  

forrás összege (forint)

Projekt le nem vonható,  

az Európai Unió felé  

el nem számolható ÁFA  

(forint)

Az Európai Unió  

felé el nem 

számolható  

egyéb költségek 

(forint)

3.

4.
IKOP-4.1.0-15-

2020-00009

M76 autóút M7 

autópálya Holládi 

csomópont és 

Balatonszentgyörgy 

közötti szakasz 

megvalósítása

Nemzeti 

Infrastruktúra 

Fejlesztő 

zártkörűen működő 

Részvénytársaság

100% 18 041 159 617 0 6 116 015 442 4 734 308 713 28 891 483 772

M76 autóút  

M7 autópálya 

Holládi 

csomópont és 

Balatonszentgyörgy 

közötti szakasz 

megvalósítása, 

2×2 sávos autóút 

építése.
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A Kormány 1495/2020. (VIII. 11.) Korm. határozata
az EFOP-4.1.2-17 azonosító jelű („Iskola 2020” Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése 
a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” című) felhívás 
keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről

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

szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A.  §-a alapján hozzájárul,  
hogy az 1. mellékletben foglalt táblázat 3–4. sora szerinti projektek keretemelése és annak végrehajtása során 
a Kormányrendelet 5. §-a ne kerüljön alkalmazásra,

c) egyetért az a) alpont szerinti projektek támogatási szerződéseinek az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2020. október 15.

 2. A Kormány egyetért azzal, hogy az  1.  mellékletben foglalt táblázat 3–5. sora szerinti projektek esetén 
az  1.  mellékletben foglalt táblázat F oszlopában meghatározott, összesen legfeljebb 301 652 505 forint összegű, 
európai uniós forrás terhére el nem számolható költség – az  Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű 
előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6.  § (1)  bekezdés b)  pontja 
alapján – az  Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a  továbbiakban: EFOP) hazai társfinanszírozáson felüli 
felhasználásával kerüljön finanszírozásra.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1495/2020. (VIII. 11.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

1.

Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Kedvezményezett 

neve

Eredeti 

támogatás

(forint)

Többlettámogatás legfeljebb

(forint)

Megnövelt 

összköltség 

legfeljebb

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.

Az EFOP keretében 

finanszírozandó 

összeg

Magyarország 

központi 

költségvetéséről 

szóló törvényben 

meghatározott Uniós 

fejlesztések fejezete 

terhére finanszírozni 

tervezett összeg

3.
EFOP-4.1.2-17-

2017-00022

Iskola 2020: Köznevelési 
intézmények 

infrastrukturális fejlesztése 
a hátránykompenzáció 

elősegítése és a minőségi 
oktatás megteremtése 

érdekében

Pécsi 
Tankerületi 

Központ
547 393 780 66 679 406 182 162 927 796 236 113

A projekt célja a 7831 Pellérd,  
Park sétány 2. szám alatti köznevelési 
intézmény infrastrukturális fejlesztése.

4.
EFOP-4.1.2-17-

2017-00040

A Cserkeszőlői Petőfi 
Sándor Általános Iskola 

infrastrukturális fejlesztése 
a hátránykompenzáció 

elősegítése és a minőségi 
oktatás megteremtése 

érdekében

Szolnoki 
Tankerületi 

Központ
513 464 584 150 741 950 20 748 928 684 955 462

A projekt célja az 5465 Cserkeszőlő,  
Ady Endre utca 1. szám alatti köznevelési 
intézmény infrastrukturális fejlesztése.

5.
EFOP-4.1.2-17-

2017-00079

A művészeti oktatás 
feltételeinek javítása  

a Kiskunfélegyházi Batthyány 
Lajos Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskolában

Kecskeméti 
Tankerületi 

Központ
496 539 648 29 181 759 98 740 650 624 462 057

A projekt célja a 6100 Kiskunfélegyháza, 
Batthyány Lajos u. 12–18. és  
a 6100 Kiskunfélegyháza,  
Petőfi tér 8. szám alatti köznevelési 
intézmény infrastrukturális fejlesztése.

6.
EFOP-4.1.2-17-

2017-00113

A Szendrői Apáczai Csere János 
Általános Iskola  

infrastrukturális fejlesztése  
a hátránykompenzáció és  

a minőségi oktatás 
megteremtése érdekében

Kazincbarcikai 
Tankerületi 

Központ
296 188 000 42 501 087 – 338 689 087

A projekt célja a 3752 Szendrő,  
Petőfi tér 1–3. szám alatti köznevelési 
intézmény infrastrukturális fejlesztése.
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A Kormány 1496/2020. (VIII. 11.) Korm. határozata
az Óbudai Árpád Gimnázium tornaterem építéséről

A Kormány az egyes sportinfrastruktúra-fejlesztési, turisztikai és egyéb kiemelt beruházások forrásszükségletének biztosításáról 
szóló 2065/2017. (XII. 27.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtása érdekében
 1. egyetért az  Óbudai Árpád Gimnázium tornaterem építésének (a  továbbiakban: Beruházás) kormányzati 

magasépítési beruházásként történő megvalósításával az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest belterület 
17569/1 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 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatát mint a  Beruházás 
helyszínéül szolgáló ingatlan tulajdonosát illetik meg térítésmentesen,

b) az Észak-Budapesti 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 298 572 838 forintban határozza meg;

 4. az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 
a  Magyarország 2020.  évi központi költségvetéséről szóló 2019.  évi LXXI.  törvény 1.  melléklet XLV. Kiemelt 
kormányzati magasépítési beruházások fejezet, 1. Egyedi magasépítési beruházások címet a  25. Óbudai Árpád 
Gimnázium tornaterem fejlesztés megvalósítása alcímmel egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 5. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a  3.  pont szerinti összeg 2020.  évi részének finanszírozása 
érdekében 142 627 925 forint rendelkezésre állásáról a 4. pont szerinti előirányzaton;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 6. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 
gondoskodjon a 3. pont szerinti összeg 2021. évi részének rendelkezésre állásáról a Magyarország 2021. évi központi 
költségvetéséről szóló 2020. évi XC.  törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 3. Gazdaságvédelmi 
Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások címén belül;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében
 7. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Beruházás kapcsán a Nemzeti Sportközpontokkal 

fennálló támogatási jogviszony lezárásáról.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2020. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1497/2020. (VIII. 11.) Korm. határozata
a Kistokaji Általános Iskola tanteremépítéséről

A Kormány a Kistokaji Általános Iskola bővítés megvalósítása érdekében történő fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról 
szóló 1409/2017. (VI. 28.) Korm. határozat 2. pontjának végrehajtása érdekében
 1. egyetért a  Kistokaji Általános Iskola tanteremépítésének (a  továbbiakban: Beruházás) kormányzati magasépítési 

beruházásként történő megvalósításával az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Kistokaj belterület 51/2 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 Kistokaj Község Önkormányzatát mint a  Beruházás helyszínéül 
szolgáló ingatlan tulajdonosát illeti meg térítésmentesen,

b) a Miskolci 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 439 193 197 forintban határozza meg;

 4. az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 
a  Magyarország 2020.  évi központi költségvetéséről szóló 2019.  évi LXXI.  törvény 1.  melléklet XLV. Kiemelt 
kormányzati magasépítési beruházások fejezet, 1. Egyedi magasépítési beruházások címet a 24. Kistokaji Általános 
Iskola tanterem fejlesztés megvalósítása alcímmel egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 5. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a  3.  pont szerinti összeg 2020.  évi részének finanszírozása 
érdekében 230 053 579 forint rendelkezésre állásáról a 4. pont szerinti előirányzaton;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 6. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 
gondoskodjon a 3. pont szerinti összeg 2021. évi részének rendelkezésre állásáról a Magyarország 2021. évi központi 
költségvetéséről szóló 2020.  évi XC.  törvény 1.  melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet 3. Gazdaságvédelmi 
Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások címén belül;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében
 7. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Beruházás kapcsán a Nemzeti Sportközpontokkal 

fennálló támogatási jogviszony lezárásáról.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2020. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1498/2020. (VIII. 11.) Korm. határozata
a Törökbálint Sportközpont továbbfejlesztése beruházás előkészítésének támogatásáról

 1.  A  Kormány a  Beruházási Előkészítési Alap terhére biztosított források átcsoportosításáról, valamint a  Semmelweis 
XXI. Fejlesztési Projekthez kapcsolódó intézkedésekről szóló 1314/2019. (V. 30.) Korm. határozat módosításáról 
szóló 1796/2019. (XII. 23.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1796/2019. (XII. 23.) Korm. határozat] 1. pont b) alpontja 
szerinti feladat végrehajtása érdekében
a) egyetért a  Törökbálint Sportközpont fejlesztése részeként sportszálló, uszoda és tekecsarnok 

(a  továbbiakban: Beruházás) kormányzati magasépítési beruházásként történő előkészítésével, az  ingatlan-
nyilvántartás szerinti Törökbálint belterület 3181, 3181/A/1, 3181/A/2 helyrajzi számú és a  Beruházáshoz 
szükséges további, Törökbálint közigazgatási területén elhelyezkedő ingatlanokon;

b) a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli 
minisztert jelöli ki, az emberi erőforrások minisztere bevonásával;

c) a Beruházás előkészítésére és megvalósítására a Beruházási Ügynökséget jelöli ki azzal, hogy az előkészítés 
során a  Beruházási Ügynökség együttműködik Törökbálint Város Önkormányzatával, valamint a  Magyar 
Bowling és Teke Szövetséggel;

d) a Beruházásnak az  állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 4.  § a), 
b), c), e) és f )  pontja szerinti előkészítési fázisai 2020. december 31. napjáig történő teljesítése 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 48 831 500 forintban határozza meg;

e) az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 
a  Magyarország 2020.  évi központi költségvetéséről szóló 2019.  évi LXXI.  törvény 1.  melléklet XLV. Kiemelt 
kormányzati magasépítési beruházások fejezet, 1. Egyedi magasépítési beruházások címet a 27. Törökbálint 
Sportközpont fejlesztésének előkészítése alcímmel egészíti ki;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

f ) felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a  d)  alpont szerinti összeg rendelkezésre állásáról 
az e) alpont szerinti előirányzaton;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

g) felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az  emberi erőforrások 
minisztere bevonásával nyújtson be előterjesztést a  d)  alpont szerinti előkészítési fázisok eredményeként 
a  Beruházás további helyszíneinek jóváhagyásáról, a  létrejövő vagyonelemek tulajdoni, vagyonkezelői és 
üzemeltetői jogviszonyairól, valamint az előkészítés további folytatásáról, annak ütemezett forrásigényének 
bemutatásával.
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 

emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2021. március 31.

 2.  Az  1796/2019. (XII. 23.) Korm. határozat 1.  pont b)  alpontjában a  „2020. január 15.” szövegrész helyébe 
az „ütemezetten, de legkésőbb 2021. március 31.” szöveg lép.

 3.  A  Kormány visszavonja a  Törökbálint Sportközpont továbbfejlesztése beruházás előkészítésének a  Beruházás 
Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1391/2019. (VI. 27.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1499/2020. (VIII. 11.) Korm. határozata
a Dunamelléki Református Egyházkerületben megvalósuló fejlesztések támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért a  Dunamelléki Református Egyházkerületben megvalósuló, az  1.  mellékletben felsorolt felújítási és 

fejlesztési tervek megvalósításával;
 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  miniszterelnök általános helyettese bevonásával a  2020.  évre gondoskodjon 

az 1. mellékletben meghatározott célok megvalósítása érdekében 397 466 634 forint forrás rendelkezésre állásáról 
a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség 
fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 30. Egyházi célú központi költségvetési 
hozzájárulások jogcímcsoport, 7. Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: azonnal
 3. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy az 1. pontban meghatározott támogatási célok megvalósítása 

érdekében adjon ki támogatói okiratokat az  1.  mellékletben felsorolt kedvezményezettek részére az  ott 
meghatározott összegről elszámolási kötelezettség, a fel nem használt támogatási összeg tekintetében visszafizetési 
kötelezettség rögzítésével;

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: a 2. pontban meghatározott forrás rendelkezésre állását követően azonnal

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1499/2020. (VIII. 11.) Korm. határozathoz

Sor- 

szám
 Kedvezményezett  Támogatási cél Támogatási összeg (forint)

1.
Dunamelléki Református 
Egyházkerület

a „Stephaneum” épületegyüttes állagmegóvási 
munkálatai

80 000 000

2.
Csákvári Református 
Egyházközség

csákvári református templom és környezetének 
felújításához többlettámogatás

20 000 000

3.
Északpesti Református 
Egyházmegye

Bernáth Kálmán Református Gimnázium, 
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum 
és Szakiskola tornacsarnokának felépítéséhez 
szükséges telekvásárlás

45 268 000

 4.
Budapest-Németajkú 
Református Egyházközség

fejlesztési támogatás 120 000 000

5.
Budapest Nagyvárad téri 
Református Egyházközség

templom és parókia felújításának  
II. üteme

120 000 000

6.
Csömör-Nagytarcsai 
Református Missziói 
Egyházközség

templompadok elkészítése 12 000 000 
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A Kormány 1500/2020. (VIII. 11.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Svédország Kormánya között a Magyar Népköztársaság Kormánya és  
a Svéd Királyság Kormánya között a beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás 
megszűnéséről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1.  egyetért a  Magyarország Kormánya és a  Svédország Kormánya között a  Magyar Népköztársaság Kormánya és 

a  Svéd Királyság Kormánya között a  beruházások elősegítéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás 
megszűnéséről szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;

 2.  felhatalmazza a  külgazdasági és külügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt a  Megállapodás bemutatott 
szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;

 3.  felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges megállapításához szükséges 
meghatalmazási okiratot adja ki;

 4.  elfogadja a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Megállapodás szövegének végleges 
megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány 
a külgazdasági és külügyminisztert jelöli ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1501/2020. (VIII. 11.) Korm. határozata
a zalaegerszegi református templom fejlesztése érdekében szükséges forrás biztosításáról

A Kormány
 1. egyetért a  Zalaegerszegi Református Egyházközség fenntartásában működő, zalaegerszegi református templom 

fejlesztésének (a továbbiakban: Beruházás) megvalósításával, azzal, hogy az  eddigi, a  Beruházás részére más 
forrásból biztosított költségvetési támogatáson felül a  2020. évben 34 768 897 forint összegű költségvetési 
támogatás kerüljön biztosításra;

 2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a miniszterelnök általános helyettese bevonásával – gondoskodjon a Beruházás 
megvalósításához a 2020. évben szükséges 34 786 281 forint forrás 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, 30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport, 
7. Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter
 a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: azonnal

 3. felhívja a  miniszterelnök általános helyettesét, hogy adjon ki támogatói okiratot a  Beruházás megvalósítása 
érdekében 34 768 897 forint összegben a Zalaegerszegi Református Egyházközség mint kedvezményezett részére 
elszámolási kötelezettség, valamint a fel nem használt támogatási összeg tekintetében visszafizetési kötelezettség 
rögzítésével.

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a 2. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1502/2020. (VIII. 11.) Korm. határozata
a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (2)  bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva 9 120 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2020.  évi központi 
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 
1. Gazdaságvédelmi programok cím (a továbbiakban: GVP előirányzat) terhére, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 2. a Kvtv. 79. §-ában biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja a GVP előirányzatnak az 1. pont szerinti átcsoportosítás 
alapján az  eredeti előirányzaton felül – az  eddig jóváhagyotton túl – további 9 120 000 000 forinttal történő 
túlteljesülését;

 3. az Áht. 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 397 466 634 forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel  
a Kvtv. 1. melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 4. Központi 
tartalékok alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére, a 2. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: 2021. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1502/2020. (VIII. 11.) Korm. határozathoz

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 

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
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

380040 9 Petőfi Irodalmi Múzeum
K5 Egyéb működési célú kiadások 1 420 000 000

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
331340 2 Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok

K3 Dologi kiadások 7 000 000 000
360239 11 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat

K3 Dologi kiadások 350 000
K5 Egyéb működési célú kiadások 699 650 000

XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 
385484 1 Gazdaságvédelmi programok

K5 Egyéb működési célú kiadások -9 120 000 000
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
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

380040 9 Petőfi Irodalmi Múzeum 1 420 000 000
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

331340 2 Kormányzati kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok 7 000 000 000
360239 11 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat 700 000 000

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

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n. év II. n. év III. n. év IV. n. év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 9 120 000 000 9 120 000 000

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

Magyar Államkincstár  1 példány

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2020.

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

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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2. melléklet az 1502/2020. (VIII. 11.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
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
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
263212 7 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások

K3 Dologi kiadások 198 634
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 397 268 000

XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
21 Központi kezelésű előirányzatok

4 Központi tartalékok
297102 1 Rendkívüli kormányzati intézkedések

K5 Egyéb működési célú kiadások -397 466 634

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
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
263212 7 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások 397 466 634

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

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 397 466 634 397 466 634

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

Magyar Államkincstár  1 példány

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E L
A módosítást elrendelő jogszabály/

határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2020.

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

K I A D Á S O K 
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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 miniszterelnök 63/2020. (VIII. 11.) ME határozata
állami felsőoktatási intézmény kancellárjának megbízásáról

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 37.  § (4a)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva  
– az innovációért és technológiáért felelős miniszter előterjesztésére –

a Nyíregyházi Egyetemen Halkóné dr. Rudolf Éva Gizellát

– a 2020. augusztus 1-jétől 2023. május 14-éig terjedő időtartamra –

a kancellári teendők ellátásával megbízom.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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