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III. Kormányrendeletek

A Kormány 150/2020. (IV. 24.) Korm. rendelete
a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2020. évi mértékéről

A Kormány
a személy- és vagyonvédelmi, valamint a  magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 76.  § 
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A 2020. évre vonatkozó, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 
törvény szerinti minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 
2336 forint/óra.

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

3. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult közbeszerzési eljárásokban kell alkalmazni.

4. §  Hatályát veszti a  minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj 2019. évi mértékéről szóló 112/2019. (V. 15.) 
Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 151/2020. (IV. 24.) Korm. rendelete
a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának egyes 
kérdéseiről szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet és a felszámolók névjegyzékéről szóló  
114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 
a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 35. § (2) bekezdés a) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (1) bekezdés c) pontjában 
és 84/A. § (1a) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának 
egyes kérdéseiről szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény végrehajtásának egyes 
kérdéseiről szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Harvhr.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) A pályázatot a helyi önkormányzatokért felelős miniszter írja ki, a pályázati felhívást a pályázatok benyújtására 
megállapított határidő lejártát legalább 60 nappal megelőzően a  Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő 
Hivatalos Értesítőben és a  Cégközlönyben kell közzétenni, azzal, hogy a  pályázat benyújtásával kapcsolatos 
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határidőket a pályázati felhívás Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben való közzétételétől 
kell számítani.”

 (2) A Harvhr. 4. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pályázatot írásban kell benyújtani a  helyi önkormányzatokért felelős miniszter által meghatározott határidőben. 
A pályázatnak tartalmaznia kell:)
„c) a  pályázat benyújtásáig esedékes, a  megelőző két üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti éves 
beszámolót,”

2. §  A Harvhr.
a) 3. § (1) bekezdésében az „ötévente” szövegrész helyébe a „hétévente” szöveg,
b) 4.  § (4)  bekezdés nyitó szövegrészében az  „A pályázatot írásban kell benyújtani” szövegrész helyébe  

az „A pályázatot elektronikusan kell benyújtani” szöveg
lép.

3. §  Hatályát veszti a Harvhr. 2. § d) és e) pontja.

2. A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fnj. Korm. r.) 1. §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) Felszámoló az a 2. § (1) bekezdése szerinti szervezeti formában működő felszámoló szervezet lehet,
a) amely a  felszámolók névjegyzékében vagy a  Cstv. 27/A.  § (6a)  bekezdése alapján vezetett hatósági 
nyilvántartásban szerepel,
b) amelyet a Kormány a Cstv. 66. § (2) bekezdésében és 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján állami 
felszámolóként kijelöl, vagy
c) amelyet törvény pénzügyi szervezet felszámolására vagy végelszámolására kijelöl.
(2) Az  új felszámolói névjegyzékben kizárólag olyan, a  2.  § (1)  bekezdése szerinti szervezeti formában működő 
szervezet szerepelhet, amely a  7/A.  § (1)  bekezdése alapján kiírt pályázatra pályázatot nyújtott be, és amelynek 
eredményeként az  új felszámolói névjegyzékbe történő felvételéről a  felszámolók névjegyzékét vezető szerv 
végleges határozatában döntött. Az új felszámolói névjegyzék felállításától a  felszámolói névjegyzék alatt – külön 
hivatkozás nélkül is – az új felszámolói névjegyzéket kell érteni.”

5. § (1) Az Fnj. Korm. r. 2. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A felszámolók névjegyzékébe – nyilvános pályázat alapján – a Cstv. 27/C. §-ában és az e rendeletben foglalt feltételeknek 
megfelelő)
„b) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkező, a székhelye 
szerinti államban – a fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK tanácsi rendelet szerinti eljárásokban vagy 
a  fizetésképtelenségi eljárásról szóló (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti eljárásokban – 
fizetésképtelenségi szakértői tevékenység végzésére jogosult vállalkozás magyarországi fióktelepe”
(vehető fel.)

 (2) Az Fnj. Korm. r. 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A névjegyzékbe való felvétel feltétele annak igazolása is, hogy a felszámoló szervezet egy-egy fő közgazdászt, 
jogi szakvizsgát tett jogászt, a  Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál bejegyzett és könyvvizsgálói igazolvánnyal 
rendelkező könyvvizsgálót, továbbá két fő, a  Cstv. 27/C.  § (1)  bekezdése szerinti szakképzettségű személyt 
foglalkoztat. A  foglalkoztatott közgazdászok, jogi szakvizsgát tett jogászok, a  Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál 
bejegyzett és könyvvizsgálói igazolvánnyal rendelkező könyvvizsgálók (kivéve a  könyvvizsgálót), valamint  
a Cstv. 27/C. § (1) bekezdése szerinti szakképzettségű személyek közül legalább egy-egy főnek, összesen legalább 
két főnek munkaviszonyban kell állnia a felszámoló szervezettel. E feltételek teljesítését a Cstv.-ben és az 1. melléklet 
1. pont b) alpontjában meghatározott okiratokkal kell igazolni.”

6. § (1) Az Fnj. Korm. r. 3. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  felszámolók névjegyzékébe az  új felszámolók felvételére szolgáló nyilvános pályázatot a  Kormány  
– a  bíróságoknak az  Országos Bírósági Hivatal elnöke útján jelzett bírósági ügyforgalmi adatait mérlegelve, 
valamint a  felszámolók jogszabályi feladatainak változása miatt indokolt esetekben, továbbá a  (16)  bekezdés 
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szerinti keretszám részleges vagy teljes feltöltése érdekében – írhatja ki. Hétévenként új névjegyzék felállítására kell 
pályázatot kiírni.
(2) A pályázati felhívást a pályázatok benyújtására megállapított határidő lejártát legalább 60 nappal megelőzően 
a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben (személyügyi közleményként), a Cégközlönyben, 
továbbá a felszámolók névjegyzékét vezető hatóság honlapján kell közzétenni, azzal, hogy a pályázat benyújtásával 
kapcsolatos határidőket a  pályázati felhívás Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben 
(személyügyi közleményként) való közzétételétől kell számítani.
(3) A  pályázati kérelmet a  pályázati kiírásban feltüntetett határidőben kell benyújtani. A  pályázati kérelmet 
az 1. melléklet és – a 3. melléklet I. pont 1. alpontja és II. pont 3. alpontja kivételével – a 3. melléklet szerint előírt 
tartalommal és mellékletekkel, a  felszámolók névjegyzékét vezető hatóság által rendszeresített elektronikus 
űrlapokon és kitöltött nyilatkozatmintákkal együtt kell eljuttatni a felszámolók névjegyzékét vezető hatóság részére 
űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás igénybevételével, amely akkor minősül benyújtottnak, ha az a  felszámolók 
névjegyzékét vezető hatósághoz megérkezett. A  pályázati kérelem benyújtására meghatározott időpont előtt 
részben vagy egészben benyújtott pályázat, illetve a pályázati határidő elmulasztása esetén a pályázat érvénytelen. 
Amennyiben a  pályázat nem egy napon belül kerül megküldésre, úgy a  pályázat akkor minősül benyújtottnak, 
amely időpontban a  pályázat utolsó része a  felszámolók névjegyzékét vezető hatósághoz megérkezett. Kizárásra 
okot adó körülményként kell értékelni, ha a pályázó pályázata vagy annak egyes önállóan kimunkálandó részei más 
pályázó pályázatával nagyfokú tartalmi egyezőséget mutat.
(4) A  pályázati kérelmeket öttagú bizottság értékeli, a  benyújtásra nyitva álló határidő lejártát követő öt 
hónapon belül. A  bizottság tagja az  igazságügyért felelős miniszter, a  gazdaságpolitikáért felelős miniszter, 
a  helyi önkormányzatokért felelős miniszter, az  állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter és az  Országos 
Bírósági Hivatal által delegált személy. Az  értékelő bizottság elnöke az  állami vagyon felügyeletéért felelős 
miniszter által jelölt tag. A bizottság tagjává nem jelölhető olyan személy, aki vagy akinek a Polgári Törvénykönyv 
szerinti hozzátartozója bármely felszámoló szervezettel, volt felszámoló szervezettel vagy más pályázóval 
tagsági (részvényesi) vagy foglalkoztatotti (megbízási) jogviszonyban áll, vagy a  pályázati határidőt megelőző 
három évben ilyen jogviszonyban állt, vagy egyéb okból elfogult. A  bizottság tagjai összeférhetetlenségi és 
titoktartási nyilatkozatot tesznek, és kötelezettséget vállalnak mindazon körülmények bejelentésére, amelyek 
összeférhetetlenséget eredményezhetnek.”

 (2) Az Fnj. Korm. r. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  bizottság meghallgathatja a  pályázókat, a  pályázati feltételeknek való megfelelés vizsgálata érdekében 
okiratok beszerzésére, bemutatására, továbbá a  pályázattal összefüggő tények tekintetében nyilatkozattételre is 
felhívhatja. A  bizottság által az  értékelésnél alkalmazandó szempontrendszert, valamint a  pályázathoz csatolandó 
szakmai terv elemeit a pályázati kiírásban kell közzétenni. A (16) bekezdés szerinti keretszám betartása érdekében 
az  azonos pontszámmal rendelkező pályázók között sorsolással kell a  sorrendet kialakítani. A  sorsolás közjegyző 
jelenlétében történik. Az  értékelő bizottság egyebekben a  javaslatát szótöbbséggel hozza, és azt (annak 
indokolásával együtt) jegyzőkönyvbe foglalja, majd a jegyzőkönyvet eljuttatja a névjegyzékbe való felvételről vagy 
az új névjegyzék felállításával összefüggő határozatokat hozó közigazgatási szerv részére.”

 (3) Az Fnj. Korm. r. 3. § (6) bekezdés d) pont di) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pályázati feltételek meghatározása során a következő követelményeket kell érvényesíteni:
a pályázatok értékelésénél előnyt jelent)
„di) ha a  pályázó magas színvonalú és szabályszerű szakmai és gazdasági tevékenység végzését tudja igazolni 
vagy bemutatni, továbbá korábbi, illetve tervezett gazdálkodása, tevékenysége, szakmai terve megfelel a pályázati 
felhívásban részletezett egyéb szakmai, gazdasági követelményeknek,”

 (4) Az Fnj. Korm. r. 3. § (6) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A pályázati feltételek meghatározása során a következő követelményeket kell érvényesíteni:)
„e) a  pályázónak a  névjegyzékbe történő felvétele esetére vállalnia kell, hogy a  pályázata benyújtásakor fennálló 
közvetlen és közvetett tulajdonosi szerkezetét a  névjegyzékbe vételétől számított legalább hét évig változatlanul 
fenntartja, ide nem értve
ea) az öröklést,
eb) a pályázó közvetlen tulajdonosi személyi köre (tagjai, részvényesei) egymás közötti jogügyleteit, valamint
ec) a pályázó közvetett tulajdonosi személyi köre (tagjai, részvényesei) egymás közötti jogügyleteit.”
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 (5) Az Fnj. Korm. r. 3. § (8) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Hátrányt jelent a pályázat elbírálásakor)
„a) ha a pályázó a pályázat benyújtását megelőző öt éven belül elkövetett olyan jogsértést, ami miatt a munkaügyi 
hatóság végleges határozata bírsággal sújtotta, vagy a  Nemzeti Foglalkoztatási Alapba, illetve annak jogelődjébe 
való befizetésre kötelezte,”

 (6) Az Fnj. Korm. r. 3. § (8) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a bekezdés a következő e) ponttal 
egészül ki:
(Hátrányt jelent a pályázat elbírálásakor)
„d) azon pályázat, amely szerint a pályázó korábbi, illetve tervezett gazdálkodása, tevékenysége, szakmai terve nem 
felel meg a pályázati felhívásban részletezett egyéb szakmai, gazdasági követelményeknek,
e) ha a pályázó a pályázat benyújtását megelőző öt éven belül munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési 
kötelezettség elmulasztásával kapcsolatos olyan cselekményt követett el, ami miatt az állami adóhatóság végleges 
határozattal mulasztási bírsággal sújtotta.”

 (7) Az Fnj. Korm. r. 3. § (8a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8a) A  (8) bekezdés a)–c) és e) pontja szerinti körülményeket nemcsak a pályázó, hanem annak nem természetes 
személy vezető tisztségviselője és a  pályázó, illetve annak természetes személy vagy nem természetes személy 
vezető tisztségviselője közvetlen vagy közvetett többségi részesedésével működő gazdasági társaság, továbbá  
– ha a pályázó a pályázat benyújtását megelőző öt éven belül átalakult, egyesült vagy szétvált – a pályázó jogelődje 
(jogelődjei) tekintetében (bármelyikük a  továbbiakban: kapcsolódó szervezet) is vizsgálni kell, és számításba kell 
venni. A (6) bekezdés d) pont di) alpontjában és a (8) bekezdés c) és d) pontjában említett szakmai tevékenységet 
és gazdasági tevékenységet a  3.  mellékletben és a  pályázati felhívásban felsorolt szempontrendszer szerint kell 
értékelni.”

 (8) Az Fnj. Korm. r. 3. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A  pontozásnál előnyt jelent, ha a  pályázó kettő vagy több ítélőtábla illetékességi területén vállalja székhely, 
illetve fióktelep folyamatos fenntartását, legalább a felszámolók névjegyzékébe vételétől számítva hét évig.”

 (9) Az Fnj. Korm. r. 3. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) A pontozásnál előnyt jelent, ha a pályázó nem a pályázata benyújtását megelőző három éven belül bejegyzett, 
felszámoló szervezet vagy volt felszámoló szervezet Polgári Törvénykönyv 3:45. §-a szerinti szétválásával jött létre.”

 (10) Az Fnj. Korm. r. 3. § (13a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13a) E  rendelet alkalmazásában tulajdonosi szerkezet alatt az  új felszámolói névjegyzékbe vételre benyújtott 
pályázati kérelem benyújtásakor a  pályázó közvetlen és közvetett tulajdonosi (tagi, részvényesi) személyi körét 
kell érteni, azzal, hogy ezt a  tulajdonosi szerkezetet – az  öröklést, a  pályázó közvetlen tulajdonosi személyi 
köre (tagjai, részvényesei) egymás közötti jogügyleteit, valamint a  pályázó közvetett tulajdonosi személyi köre 
(tagjai, részvényesei) egymás közötti jogügyleteit kivéve – a  névjegyzékbe vételétől számított legalább hét évig 
változatlanul fenn kell tartani.”

 (11) Az Fnj. Korm. r. 3. § (15) és (15a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(15) A  pályázónak az  általa benyújtott adatok, nyilatkozatok valóságtartalmát a  névjegyzéket vezető hatóság, 
illetve az  értékelő bizottság felhívására, a  névjegyzéket vezető hatóság, illetve az  értékelő bizottság által 
meghatározott határidőn belül igazolnia kell. Amennyiben a pályázó valótlan adatot szolgáltatott, valótlan tartalmú 
dokumentumot nyújtott be, önhibájából valótlan nyilatkozatot tett, vagy a felhívásra a megszabott határidőn belül 
nem igazolja az általa szolgáltatott adatok helyességét, nyilatkozatok valódiságát, a felszámolói névjegyzékbe való 
felvételére irányuló pályázati kérelme elutasításra kerül.
(15a) A  pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a  jogszabályi és pályázati feltételek, valamint 
a  kötelezettségvállalások teljesítéséről, meghiúsulásáról haladéktalanul adatot szolgáltat a  felszámolók 
névjegyzékét vezető hatóságnak. A pályázó a névjegyzékbe való felvétele esetére tudomásul veszi, hogy ha bírság 
kiszabását követően sem felel meg a jogszabályi vagy a pályázati feltételeknek, vagy ha bírság kiszabását követően 
sem teljesíti a pályázatában vállalt többletfeltétel(eke)t, a névjegyzékből törölni kell.”

7. §  Az Fnj. Korm. r. 4. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) A  nyilvántartásba vétellel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárás ügyintézési határideje az  értékelő 
jegyzőkönyv felszámolók névjegyzékét vezető hatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. A pályázó 
nyilvántartásba vételével kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásban más pályázókat az ügyféli jogállás nem illeti 
meg.”
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8. §  Az Fnj. Korm. r. 4/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha
a) a  felszámoló szervezet vagyonfelügyelőkénti, ideiglenes vagyonfelügyelőkénti, felszámolókénti, végelszámolókénti, 
kényszer-végelszámolókénti, vagyonrendezőkénti vagy pénzügyi gondnokkénti felmentését a bíróság jogszabálysértés 
vagy mulasztás miatt csődeljárásban, felszámolási eljárásban, önkormányzati adósságrendezési eljárásban, 
végelszámolási eljárásban, kényszer-végelszámolási eljárásban vagy vagyonrendezési eljárásban jogerősen elrendelte,
b) a  felszámoló szervezet szakmai tevékenységével összefüggésben a bíróság olyan határozatot hozott, amelyben 
jogerősen a jogszabályok megsértését vagy a jogszabályi kötelezettségek elmulasztását állapította meg,
c) a  felszámoló szervezetnek lejárt esedékességű tartozása keletkezett a  Fővárosi Törvényszék által vezetett 
felszámolói díjkiegészítési számlával szemben,
d) a felszámoló szervezettel szemben hatóság a 3. § (8) bekezdés a) vagy e) pontja szerinti jogsértés vagy mulasztás 
elkövetését végleges határozattal megállapította,
bármelyik fenti tényről a  felszámoló szervezet a  végleges határozat kézbesítésétől számított nyolc napon belül 
köteles adatot szolgáltatni a felszámolók névjegyzékét vezető hatóságnak.”

9. §  Az Fnj. Korm. r. a következő 6/D. §-sal egészül ki:
„6/D. § Ahol e rendelet végleges hatósági határozatról rendelkezik, az alatt a közigazgatási hatósági eljárásról szóló 
törvény szerinti jogerős hatósági határozatot is érteni kell.”

10. § (1) Az Fnj. Korm. r. 7/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  3.  § (1)  bekezdése alapján 2020 első félévében az  új felszámolói névjegyzék felállítására kell pályázatot 
kiírni olyan módon, hogy a  pályázatok benyújtásának időpontja nem lehet korábbi, mint a  pályázati felhívás 3.  § 
(2) bekezdése szerinti közzétételét követő 60. nap, és nem lehet későbbi, mint a pályázati felhívás 3. § (2) bekezdése 
szerinti közzétételét követő 75. nap.”

 (2) Az Fnj. Korm. r. 7/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E  rendeletnek a  helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 
végrehajtásának egyes kérdéseiről szóló 95/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet és a  felszámolók névjegyzékéről szóló 
114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 151/2020. (IV. 24.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 
Módr1.] megállapított 2.  § (3)  bekezdése szerinti 30 millió forintos biztosítékra vonatkozó követelményt először 
az  (1)  bekezdés szerinti új névjegyzék felállítására kiírt pályázatokat követő névjegyzékbe vételt követően 
kell érvényesíteni az  új felszámolói névjegyzékbe felvett és a  Cstv. 27/A.  § (6a)  bekezdése szerinti hatósági 
nyilvántartásba felvett felszámoló szervezeteknél.”

11. §  Az Fnj. Korm. r. 7/B. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) E  rendeletnek a  Módr1.-gyel megállapított 2.  § (3)  bekezdését a  Módr1. hatálybalépését követően kiírt új 
névjegyzékbe vétellel összefüggő eljárásokban kell alkalmazni.”

12. §  Az Fnj. Korm. r. 8. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) E rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.”

13. § (1) Az Fnj. Korm. r. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) Az Fnj. Korm. r. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) Az Fnj. Korm. r. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

14. § (1) Az Fnj. Korm. r.
a) 2. § (3) bekezdésében a „70 millió” szövegrész helyébe a „30 millió” szöveg,
b) 3. § (16) bekezdésében a „belgazdaságért” szövegrész helyébe a „gazdaságpolitikáért” szöveg,
c) 4. § (3) bekezdésében a „gazdasági társaságok” szövegrész helyébe a „szervezetek” szöveg,
d) 3. § (6) bekezdés a) pontjában a „továbbá amelyben közvetlen vagy közvetett részesedéssel nem rendelkezik 

olyan tag (részvényes), amely olyan államban” szövegrész helyébe a  „továbbá amelyben közvetlen vagy 
közvetett részesedéssel nem rendelkezik olyan tag (részvényes), amely nem felel meg a nemzeti vagyonról 
szóló törvényben meghatározott átlátható szervezet fogalomnak, vagy olyan államban” szöveg 

lép.
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15. §  Hatályát veszti az Fnj. Korm. r.
a) 3. § (6) bekezdés c) pontja és d) pont da)–dh) alpontja,
b) 3. § (7) bekezdése,
c) 3. § (9) bekezdése,
d) 3. § (11) bekezdése,
e) 3. § (13) bekezdése,
f ) 5. §-a,
g) 6. §-a,
h) 6/B. §-a,
i) 1. melléklet 1. pont l) és o) alpontja,
j) 3. melléklet II. 5., II. 9–12., II. 14., III. 2., III. 5., III. 9., III. 11–14. és III. 16. alpontja.

3. Záró rendelkezések

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

17. § (1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-ei 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 (2) A  rendelet tervezetének a  belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 151/2020. (IV. 24.) Korm. rendelethez

 1.  Az Fnj. Korm. r. 1. melléklet 1. pont a) és b) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A pályázati kérelemhez csatolni kell:)
„a) a  Cstv. 27/C.  § (4)  bekezdése szerinti azon adatokra vonatkozó nyilatkozatot, amely adatokat a  pályázó egyéb 
nyilatkozatai nem tartalmaznak, és a Cstv. 27/C. § (4) bekezdése szerinti azon adatokat igazoló okiratokat, amelyek 
a felszámolók névjegyzékét vezető hatóság által a külön jogszabályok szerint nem ismerhetők meg,
b) a  2.  § (5)  bekezdésében említett személyek iskolai végzettségét, szakképesítését, szakképzettségét igazoló 
okiratok másolatait, továbbá nyilatkozatot vagy igazolást arról, hogy az  említetteket milyen jogviszonyban 
foglalkoztatja, vagy a  névjegyzékbe való felvétele esetén az  említett személyek foglalkoztatására irányuló 
kötelezettségvállalást tanúsító megállapodást, amennyiben a  2.  § (5)  bekezdésében említett személyeken túl 
további személyeket is foglalkoztatni kíván, úgy e személyek iskolai végzettségét, szakképesítését, szakképzettségét 
igazoló okiratok másolatait, továbbá nyilatkozatot vagy igazolást arról, hogy az említetteket milyen jogviszonyban 
foglalkoztatja, vagy a  névjegyzékbe való felvétele esetén az  említett személyek foglalkoztatására irányuló 
kötelezettségvállalást tanúsító megállapodást,”

 2.  Az Fnj. Korm. r. 1. melléklet 1. pont f )–j) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A pályázati kérelemhez csatolni kell:)
„f ) külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén a  külföldi vállalkozás egy hónapnál nem régebbi külföldi 
cégkivonatát vagy a  külföldi vállalkozás hazai joga szerinti nyilvántartásba vételét tanúsító, illetve a  külföldi 
vállalkozás képviselőjének a  képviseletre való jogosultságát igazoló más okiratot és annak hiteles magyar nyelvű 
fordítását,
g) amennyiben a pályázó a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti fióktelep, igazolást arról, hogy a külföldi vállalkozás 
a  székhelye szerinti államban fizetésképtelenségi eljárásokban [a fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK 
tanácsi rendelet 2.  cikk b)  pontja és C melléklete szerinti eljárásokban vagy a  fizetésképtelenségi eljárásról szóló  
(EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti eljárásokban] fizetésképtelenségi szakértői 
tevékenység végzésére jogosult,
h) a  2.  § (1)  bekezdése, a  3.  § (6)  bekezdés a)–e)  pontja és (8)–(8a), (10), (12), (15)–(15a)  bekezdése 
szerinti követelményeket, illetve körülményeket igazoló okiratokat, jognyilatkozatokat, továbbá az  előírt 
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kötelezettségvállalásokat, valamint azon adatok és iratok megjelölését, amelyek üzleti titkot vagy más törvényben 
meghatározott magántitkot vagy minősített adatot tartalmaznak,
i) a  pályázó korábbi, illetve tervezett szakmai és gazdasági tevékenységének bemutatását – a  3.  melléklet I.  pont 
1. alpontja és II. pont 3. alpontja kivételével – a 3. mellékletben és a pályázati felhívásban foglaltak szerint, a pályázó 
szakmai tervét a  pályázati felhívás szerint, továbbá a  pályázó által foglalkoztatott, illetve foglalkoztatni vállalt 
személyek önéletrajzát,
j) nyilatkozatokat a  Cstv. 27/C.  § (1)  bekezdésében, (2)  bekezdés c)–f )  pontjában és (3)  bekezdésében foglalt 
követelmények, illetve körülmények fennállásáról, valamint a  szakirányú szakképzettséggel rendelkező, 
a  b)  alpontban megjelölt személyt foglalkoztató szervezetek számára előírt nyilatkozatot és a  Cstv. 27/C.  § 
(2a) bekezdése szerinti hatósági bizonyítványokat,”

 3.  Az Fnj. Korm. r. 1. melléklet 1. pont m) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pályázati kérelemhez csatolni kell:)
„m) a  pályázó internetes honlapjának (honlapjainak) elérhetőségéről és frissítéséről tájékoztató adatot, ha pedig 
a  pályázó még nem rendelkezik internetes honlappal, úgy a  pályázó által megvalósítani és működtetni tervezett 
internetes honlap bemutatóját, azzal, hogy utóbbi esetben a  pályázónak vállalnia kell, hogy a  névjegyzékbe való 
felvétele esetére, a  névjegyzékbe való felvételéről szóló döntés közlését követő legkésőbb három hónapon belül 
a pályázó által bemutatott internetes honlappal a pályázó rendelkezni fog,”

 4.  Az Fnj. Korm. r. 1. melléklet 1.A. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.A. A  felszámolók névjegyzékét vezető hatóság az  e  célra rendszeresített elektronikus űrlapokat és 
nyilatkozatmintákat a honlapján közzéteszi.”

 5.  Az Fnj. Korm. r. 1. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A  pályázónak meg kell jelölnie azt is, hogy a  székhelyén kívül – a  2.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti pályázó 
esetén pedig a  magyarországi cégbejegyzése helyén kívül – melyik ítélőtábla (ítélőtáblák) illetékességi területén 
folytatja tevékenységét (működési terület). Működési területként olyan ítélőtábla illetékességi területét kell 
megjelölni, ahol a pályázónak székhelye vagy fióktelepe van.”

 6.  Az Fnj. Korm. r. 1. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A  külföldön kiállított okiratok, igazolások, hatósági bizonyítványok és az  idegen nyelven kiállított 
jognyilatkozatok hiteles magyar nyelvű fordítását is csatolni kell. A  felszámolók névjegyzékét vezető hatóság által 
az e célra rendszeresített elektronikus űrlapokon és nyilatkozatmintákon kívül valamennyi közokiratot, amennyiben 
az  elektronikus közokiratként rendelkezésre áll, illetve beszerezhető, elektronikus közokiratként, míg ha nem  
áll rendelkezésre, és nem szerezhető be, úgy a  polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 
(a  továbbiakban: Pp.) 324.  § (2)  bekezdése szerinti közokiratba foglalt másolatként kell benyújtani. A  felszámolók 
névjegyzékét vezető hatóság által az  e  célra rendszeresített elektronikus űrlapokon és nyilatkozatmintákon kívül 
valamennyi magánokiratot teljes bizonyító erejű magánokiratként a Pp. 325. § (1) bekezdés f ) pontja szerint, vagy 
az  ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 46.  §-a szerinti elektronikus okirati formába átalakítva, 
vagy a  közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 137.  § (3)  bekezdése szerint elektronikus úton előállított és 
a közjegyző által hitelesített másolatként kell benyújtani.”

2. melléklet a 151/2020. (IV. 24.) Korm. rendelethez

Az Fnj. Korm. r. 2. melléklet I. pont 7. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A felszámoló szervezetre vonatkozó legfontosabb gazdálkodási és létszám adatok:)
„7. A 3. § (8a) bekezdése szerinti kapcsolódó szervezetek, illetve azon jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli 
szervezetek, amelyekben a felszámoló szervezet közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkezik.
7.1. A 3. § (8a) bekezdése szerinti kapcsolódó szervezetek, illetve azon jogi személyek vagy jogi személyiség nélküli 
szervezetek bemutatása, amelyekben a felszámoló szervezet közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkezik.
7.2. A  3.  § (8a)  bekezdése szerinti kapcsolódó szervezetek, illetve azon jogi személyek vagy jogi személyiség 
nélküli szervezetek tevékenységi körének felsorolása, amelyekben a felszámoló szervezet közvetlen vagy közvetett 
részesedéssel rendelkezik.
7.3. A 3. § (8a) bekezdése szerinti olyan kapcsolódó szervezetek, illetve olyan jogi személyek vagy jogi személyiség 
nélküli szervezetek felsorolása, amelyekben a  felszámoló szervezet közvetlen vagy közvetett részesedéssel 
rendelkezik, és amelyek nem Magyarországon vannak bejegyezve (csatolni szükséges annak cégkivonatát hiteles 
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magyar nyelvű fordítással együtt). Fel kell tüntetni ezen kapcsolódó szervezetek, illetve azon jogi személyek vagy 
jogi személyiség nélküli szervezetek tevékenységi körét is, amelyekben a  felszámoló szervezet közvetlen vagy 
közvetett részesedéssel rendelkezik.
7.4. A felszámoló szervezet rendelkezik-e közvetlen vagy közvetett részesedéssel más felszámoló szervezetben, ha 
igen, ezek felsorolása.
7.5. A  2.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti szervezeti forma esetén a  felszámoló szervezet, míg a  2.  § (1)  bekezdés 
b)  pontja szerinti szervezeti forma esetén a  felszámoló szervezet és a  külföldi székhelyű vállalkozás tulajdonosai 
(tagok, részvényesek), vezető tisztségviselői és a legalább heti 15 órát elérő időtartamban foglalkoztatottai (ideértve 
a tartós megbízási jogviszonyban foglalkoztatottakat is) rendelkeznek-e közvetlen vagy közvetett részesedéssel más 
felszámoló szervezetben, ha igen, ezek felsorolása.”

3. melléklet a 151/2020. (IV. 24.) Korm. rendelethez

 1.  Az Fnj. Korm. r. 3. melléklet I. pont 1–4. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Felszámoló szervezet pályázó esetében)
„1. Az e melléklet I. pont 4. alpontja szerinti kötelezettséget nem érintve, a 2015–2019. évekre a 2. melléklet szerint 
benyújtott rendszeres szakmai beszámolók, amelyeket a pályázathoz külön csatolni nem kell, a pályázati felhívásban 
felsorolt szempontrendszer szerint értékelésre kerülnek.
2. Hozzá kell járulni ahhoz, hogy a  2015–2019. évekre a  2.  melléklet alapján benyújtott rendszeres szakmai 
beszámolók a pályázati felhívás szempontrendszere szerint értékelésre kerüljenek.
3. Nyilatkozni kell arról, hogy a pályázat benyújtását megelőző öt évben a 2. melléklet II. pont 3–4. és 6–12. alpontja 
szerinti jogerős vagy végleges határozatok száma a  felszámoló szervezet által ellátott összes ügyszámhoz képest 
milyen arányt képviselt.
4. Csatolni kell a 2. melléklet I. pont 1–7. alpontja szerinti adatokat tartalmazó nyilatkozatokat, okiratokat, a pályázat 
benyújtását megelőző öt éves időszakra, illetve a pályázat benyújtásának időpontjára vonatkozóan.”

 2.  Az  Fnj. Korm. r. 3.  melléklet I.  pont 7.  alpontja helyébe a  következő rendelkezés lép, és az  I.  pont a  következő 
8. alponttal egészül ki:
(Felszámoló szervezet pályázó esetében)
„7. Csatolni kell a  pályázat benyújtását megelőző ötéves időszakban az  éves árbevétel legalább 20%-át kitevő 
megrendelők (vásárlók) számára vonatkozó adatot, az  említett üzleti partnerek hozzájárulása esetén továbbá 
az  üzleti kapcsolataikat ismertető referencia adatokat is, továbbá csatolni kell a  pályázat benyújtásának évét 
megelőző két üzleti év számviteli törvény szerinti éves beszámolóját.
8. Nyilatkozni kell arról, hogy volt-e a pályázat benyújtását megelőző öt évben olyan jogerős bírósági ítélet, amely 
a  felszámoló szervezetnél, illetve bármely kapcsolódó szervezeténél közreműködő felszámolóbiztos vagy más 
személy büntetőjogi felelősségét állapította meg olyan cselekmény miatt, amelyet az  adott felszámoló szervezet, 
illetve bármely kapcsolódó szervezete képviselőjeként, foglalkoztatottjaként vagy megbízottjaként követett el 
csődeljárás vagy felszámolási eljárás vagy más bírósági eljárás során vagy ezekkel összefüggésben. Ha volt ilyen, úgy 
a nyilatkozatnak tartalmaznia kell ezek számát, bírósági ügyszámát, az elkövetett bűncselekmény(eke)t és az elmarasztalt 
személy(ek) azonosítását lehetővé tévő adatokat, továbbá az érintett szervezet(ek)nek a meghatározását.”

 3.  Az Fnj. Korm. r. 3. melléklet II. pont 1–4. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Volt felszámoló szervezet pályázó esetében)
„1. Csatolni kell a felszámolók névjegyzékéből vagy a Cstv. 27/A. § (6a) bekezdése szerinti hatósági nyilvántartásból 
való törlésről szóló határozatot.
2. Csatolni kell a 2. melléklet I. pont 1–7. alpontja szerinti adatokat tartalmazó nyilatkozatokat, okiratokat, a pályázat 
benyújtását megelőző ötéves időszakra, illetve a pályázat benyújtása időpontjára vonatkozóan. Ha a névjegyzékből 
vagy a Cstv. 27/A. § (6a) bekezdése szerinti hatósági nyilvántartásból való törlés a pályázat benyújtását megelőző 
öt éven belül történt, a törlést megelőző ötéves időszakra nyilatkozni kell arról is, hogy a 2. melléklet II. pont 3–4. és 
6–12. alpontja szerinti jogerős vagy végleges határozatok száma az ellátott összes ügyszámhoz képest milyen arányt 
képviselt.
3. Az  e  melléklet II.  pont 2.  alpontja szerinti kötelezettséget nem érintve, a  2015–2019. évek kapcsán a  törlésig 
terjedő időszakra a 2. melléklet szerint benyújtott rendszeres szakmai beszámolók, amelyeket a pályázathoz külön 
csatolni nem kell, a pályázati felhívásban rögzített szempontrendszer szerint értékelésre kerülnek.
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4. Hozzá kell járulni ahhoz, hogy a  2015–2019. évek kapcsán a  törlésig terjedő időszakra a  2.  melléklet szerint 
benyújtott rendszeres szakmai beszámolók a pályázati felhívás szempontrendszere szerint értékelésre kerüljenek.”

 4.  Az Fnj. Korm. r. 3. melléklet II. pont 8. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Volt felszámoló szervezet pályázó esetében)
„8. Csatolni kell a  pályázat benyújtását megelőző ötéves időszakban az  éves árbevétel legalább 20%-át kitevő 
megrendelők (vásárlók) számára vonatkozó adatot, az  említett üzleti partnerek hozzájárulása esetén továbbá 
az  üzleti kapcsolataikat ismertető referencia adatokat is, továbbá csatolni kell a  pályázat benyújtásának évét 
megelőző két üzleti év számviteli törvény szerinti éves beszámolóját.”

 5.  Az Fnj. Korm. r. 3. melléklet II. pont 13. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Volt felszámoló szervezet pályázó esetében)
„13. Nyilatkozni kell arról, hogy volt-e a  pályázat benyújtását megelőző öt évben olyan jogerős bírósági ítélet, 
amely a  pályázó, illetve bármely kapcsolódó szervezete vezető tisztségviselőjének, kizárólagos vagy többségi 
tulajdonos tagjának büntetőjogi felelősségét állapította meg olyan cselekmény miatt, amelyet a  pályázó, illetve 
bármely kapcsolódó szervezete képviselőjeként, foglalkoztatottjaként vagy megbízottjaként követett el. Ha volt 
ilyen, úgy a nyilatkozatnak tartalmaznia kell ezek számát, bírósági ügyszámát, az elkövetett bűncselekmény(eke)t és 
az elmarasztalt személy(ek) azonosítását lehetővé tévő adatokat és az érintett szervezet(ek)nek a meghatározását.”

 6.  Az Fnj. Korm. r. 3. melléklet III. pont 6–8. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az e melléklet I–II. pontjának hatálya alá nem tartozó pályázó esetében)
„6. Csatolni kell a 2. melléklet I. pont 1–7. alpontja szerinti adatokat tartalmazó nyilatkozatokat, okiratokat, a pályázat 
benyújtását megelőző ötéves időszakra, vagy ha a  gazdasági tevékenységét később kezdte meg, a  gazdasági 
tevékenysége időszakára, illetve a pályázat benyújtása időpontjára vonatkozóan.
7. Nyilatkozni kell a  pályázat benyújtásának évében és az  azt megelőző két évben, vagy ha a  gazdasági 
tevékenységét később kezdte meg, úgy a  gazdasági tevékenysége megkezdésétől folytatott gazdasági 
tevékenységekről és azok árbevételéről.
8. Nyilatkozni kell a pályázat benyújtásának évét megelőző két üzleti év kapcsán, ha van, a  lezárt üzleti év adózás 
előtti tevékenységének eredményéről.”

 7.  Az Fnj. Korm. r. 3. melléklet III. pont 10. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az e melléklet I–II. pontjának hatálya alá nem tartozó pályázó esetében)
„10. Csatolni kell a  pályázat benyújtását megelőző ötéves időszakban, vagy ha a  gazdasági tevékenységét 
később kezdte meg, úgy a  gazdasági tevékenysége megkezdésétől az  éves árbevétel legalább 20%-át kitevő 
megrendelők (vásárlók) számára vonatkozó adatot, az  említett üzleti partnerek hozzájárulása esetén továbbá 
az üzleti kapcsolataikat ismertető referencia adatokat is, továbbá, ha van, csatolni kell a pályázat benyújtásának évét 
megelőző két üzleti év kapcsán a számviteli törvény szerinti éves beszámolóját is.”

 8.  Az Fnj. Korm. r. 3. melléklet III. pont 15. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az e melléklet I–II. pontjának hatálya alá nem tartozó pályázó esetében)
„15. Nyilatkozni kell arról, hogy volt-e a pályázat benyújtását megelőző öt évben olyan jogerős bírósági ítélet, amely 
a pályázó, illetve bármely kapcsolódó szervezete vezető tisztségviselőjének, kizárólagos vagy többségi tulajdonos 
tagjának büntetőjogi felelősségét állapította meg olyan – gazdasági, vagyon elleni, közélet tisztasága elleni, 
igazságszolgáltatás elleni vagy közbizalom elleni – szándékos bűncselekmény miatt, amelyet a  pályázó, illetve 
bármely kapcsolódó szervezete képviselőjeként, foglalkoztatottjaként vagy megbízottjaként követett el, és amely 
cselekmény miatt még nem mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól. Ha volt ilyen, úgy nyilatkozni 
kell a  jogerős büntetőítéletek számáról, a  bírósági ügyszámról, a  bűncselekményekről, az  elmarasztalt személyek 
azonosítását lehetővé tévő adatokról és az érintett szervezet(ek)ről.”

 9.  Az Fnj. Korm. r. 3. melléklete a következő IV. ponttal egészül ki:
„IV. Felszámoló szervezet és volt felszámoló szervezet
1. A  pályázat kapcsán felszámoló szervezetnek az  a  2.  § (1)  bekezdése szerinti szervezet minősül, aki a  pályázat 
benyújtásának időpontjában a  felszámolói névjegyzékben vagy a  Cstv. 27/A.  § (6a)  bekezdése szerinti hatósági 
nyilvántartásban szerepel, míg volt felszámoló szervezet az, aki a  felszámolói névjegyzékben vagy a  Cstv. 27/A.  § 
(6a)  bekezdése szerinti hatósági nyilvántartásban szerepelt, de a  pályázat benyújtásának időpontjában ezekből 
jogerős vagy véglegessé vált határozattal már törlésre került.”



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2020.	évi	87.	szám 2215

V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az igazságügyi miniszter 4/2020. (IV. 24.) IM rendelete
a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosításáról

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 628.  § (2)  bekezdés a) és h)  pontjában, valamint a  büntetőeljárásról 
szóló 2017. évi XC. törvény 866. § (2) bekezdés 19. és 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az  Országos 
Bírósági Hivatal elnöke véleményének kikérésével – a következőket rendelem el:

1. § (1) A  bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet (a továbbiakban: Büsz.) 4.  § (2)  bekezdésének 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A bírósági irattárban kell őrizni és a bírósági iratkezelési szabályok szerint kell kezelni az 1992. január 1. napja 
előtt keletkezett, a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 169. § (1) bekezdésében meghatározott iratokat.”

 (2) A Büsz. 4. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A bírósági irattárban őrzött, 1992. január 1. napján és azt követően keletkezett közjegyzői nemperes eljárások 
iratait a  közjegyzői ügyviteli szabályok irattári terve szerint, az  abban meghatározott megőrzési idő letelte után 
a bíróság selejtezi.”

2. §  A Büsz. az „A Bírósági Elektronikus Tájékoztatási és Figyelmeztetési Rendszer” című alcímet követően a  következő, 
az „Az iratokhoz való elektronikus hozzáférés” című alcímmel egészül ki:
„Az iratokhoz való elektronikus hozzáférés
12/G. § (1) A 10–12/F. §-ban meghatározott jogosultságokon kívül a fél, a beavatkozó, az érdekelt, a fél, a beavatkozó 
és az  érdekelt képviselője, az  ügyész, valamint büntetőügyben az  ügyészség, a  terhelt és a  védő (ezen alcímben 
a továbbiakban együtt: kérelmező) az Ügyfél Irathozzáférési Rendszeren (a továbbiakban: ÜIR) keresztül hozzáférhet 
a folyamatban levő ügyében keletkezett, az elektronikus ügyiratban található elektronikus iratokhoz.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti jogosultságot a  beavatkozó a  beavatkozást engedélyező határozat meghozatalát 
követően, az  érdekelt a  perbelépését megengedő vagy perbe állító végzés jogerőre emelkedését követően 
gyakorolhatja.
(3) Az  ÜIR használatához a  kérelmező regisztrációja szükséges. A  regisztráció során a  kérelmező köteles magát 
az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 18.  § 
(2) bekezdés a) és b) pontjainak megfelelően elektronikusan azonosítani.
(4) Az  elektronikus ügyirat elektronikus irataihoz való hozzáférés biztosítása iránt a  regisztrált kérelmezőnek 
hozzáférési kérelmet (ezen alcímben a továbbiakban: kérelem) kell benyújtania. A kérelmet ügyenként külön-külön 
szükséges benyújtani.
(5) A kérelemben meg kell adni:
a) az eljáró bíróságot,
b) a bírósági ügyszámot,
c) a  kérelmező eljárási minőségét, amely alapján jogosult hozzáférni az  elektronikus ügyiratban található 
elektronikus iratokhoz és
d) jogi képviselő kérelmező esetén a Kamarai Azonosító Számát.
(6) A kérelmező természetes személyazonosító adatait (születési családi és utóneve, születési helye, születési ideje, 
anyja neve) az ÜIR automatikusan átveszi a (3) bekezdés szerinti elektronikus azonosítási szolgáltatástól.
(7) Az ÜIR a kérelmezőt automatikusan tájékoztatja a hozzáférési jogosultság akadályáról, ha a kérelmező
a) a kérelmében nem létező bírósági ügyet jelöl meg, vagy
b) a kérelmét visszavonta.
(8) Az  ÜIR a  (3)  bekezdés szerinti elektronikus azonosítás sikerességét követően, az  ügyben rögzített és 
a kérelemben foglalt adatok egyezősége esetén a hozzáférési jogosultságot megállapítja.
(9) Ha a  hozzáférési jogosultság a  (8)  bekezdésben foglaltak szerint nem állapítható meg, a  kérelmet a  bíróság 
megvizsgálja, és ha
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a) a  hozzáférési jogosultság megállapítható, a  kérelemben foglalt természetes személyazonosító adatokat 
az ügyben rögzíti, vagy
b) a hozzáférési jogosultság nem állapítható meg, erről a kérelmezőnek indokolt elektronikus tájékoztatást küld.
(10) Az  ÜIR a  (8)  bekezdés, valamint a  (9)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben a  jogosultság megállapításáról 
a kérelmezőt automatikus rendszerüzenetben értesíti.
12/H.  § (1) A  kérelmező olyan ügyben kérelmezhet hozzáférési jogosultságot, melyre az  OBH által kiadott 
ügyfél-tájékoztató alapján jogosult. Az OBH az ügyfél-tájékoztatót a központi honlapon közzéteszi.
(2) Az ÜIR-en keresztül nem lehet hozzáférni azokhoz az  iratokhoz, amelyeket a kérelmező jogszabály alapján nem 
tekinthet meg, nem ismerhet meg, illetve amelyekről másolatot nem készíthet.
(3) Az ÜIR-en keresztül a 13. § (5) bekezdés szerinti nem hiteles másolat készíthető azon iratokról, amelyekre kiterjed 
a hozzáférési jogosultság, és amelyek esetében a technikai feltételek fennállnak.
12/I.  § Az elektronikus iratokra vonatkozó hozzáférési jogosultságot az  irodában a  Lajstrom Irodai Rendszer  
(a továbbiakban: LIR) alkalmazás biztosítja a  11.  § (1)  bekezdésében meghatározott jogosultság megállapítását 
követően. Az  iroda az  iratokhoz való hozzáférést a  LIR használatával lehetővé teheti akkor is, ha az  iratok más 
bíróságnál találhatók.”

3. § (1) A Büsz. 29. § e) pontja a következő 14. és 15. alponttal egészül ki:
(A bírósági eljárásokban az  alkalmazandó anyagi és eljárásjogi szabályok alapján – a  Harmadik Részben és a  külön 
jogszabályokban foglaltakon kívül – az e §-ban meghatározott ügyszakok szerinti ügycsoportok különösen a következők:
közigazgatási ügyszakban)
„14. az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének vizsgálatára irányuló eljárás,
15. a helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettségének elmulasztása miatti eljárás;”

 (2) A Büsz. 29. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bírósági eljárásokban az  alkalmazandó anyagi és eljárásjogi szabályok alapján – a  Harmadik Részben és a  külön 
jogszabályokban foglaltakon kívül – az e §-ban meghatározott ügyszakok szerinti ügycsoportok különösen a következők:)
„f ) valamennyi ügyszakban az  alkotmányjogi panasz orvoslására irányuló eljárás, a  jogegységi eljárás, valamint 
a jogegységi panasz eljárás.”

4. §  A Büsz. a következő 93. §-sal egészül ki:
„93.  § E rendeletnek a  bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosításáról szóló  
4/2020. (IV. 24.) IM rendelettel megállapított 12/G–12/I.  §-a rendelkezéseit a  2020. január 1. napja után indult 
ügyekben kell alkalmazni akkor is, ha a  hozzáférési kérelem a  bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.)  
IM rendelet módosításáról szóló 4/2020. (IV. 24.) IM rendelet hatálybalépése előtt benyújtásra került.”

5. §  Hatályát veszti a Büsz. 7. § (4) bekezdésében az „ , illetve közigazgatási és munkaügyi bíróság” szövegrész.

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

  Dr. Varga Judit s. k., 
  igazságügyi miniszter
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VII. Az Alkotmánybíróság döntései

Az Alkotmánybíróság 1003/2020. (IV. 24.) AB Tü. határozata
az Alkotmánybíróság öttagú állandó tanácsainak számáról, összetételéről és a tanácsvezetők személyéről 
szóló 1002/2019. (IX. 20.) AB Tü. határozat módosításáról

Az Alkotmánybíróság teljes ülése az  Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 49.  § (1) és (7)  bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva – az  Alkotmánybíróság Ügyrendjéről szóló 1001/2013. (II. 27.) AB Tü. határozat 5.  §  
(2)–(4)  bekezdésében foglaltakra is tekintettel – az  Alkotmánybíróság öttagú állandó tanácsainak számáról, összetételéről és 
a tanácsvezetők személyéről szóló 1002/2019. (IX. 20.) AB Tü. határozat módosításáról a következő határozatot hozza:

 1.  Az  Alkotmánybíróság öttagú állandó tanácsainak számáról, összetételéről és a  tanácsvezetők személyéről szóló 
1002/2019. (IX. 20.) AB Tü. határozat 2. pontja a következők szerint módosul:

Az 1. öttagú tanács tagjai:

 Dr. Juhász Imre tanácsvezető alkotmánybíró,
 Dr. Czine Ágnes alkotmánybíró,
 Dr. Horváth Attila alkotmánybíró,
 Dr. Juhász Miklós alkotmánybíró,
 Dr. Sulyok Tamás alkotmánybíró.

 2.  Az  Alkotmánybíróság e  határozatát a  jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 26.  § (2)  bekezdése alapján 
a Magyar Közlönyben közzé kell tenni.

 3.  Ez a  határozat a  közzétételét követő napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az  Alkotmánybíróság 
teljes ülésének az  Alkotmánybíróság öttagú állandó tanácsainak számáról, összetételéről és a  tanácsvezetők 
személyéről szóló 1002/2019. (IX. 20.) AB Tü. határozat módosításáról szóló 1002/2020. (III. 6.) AB Tü. határozata.

Budapest, 2020. április 21.

Dr. Sulyok Tamás s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

 Dr. Sulyok Tamás s. k., Dr. Sulyok Tamás s. k.,
 az Alkotmánybíróság elnöke az Alkotmánybíróság elnöke
 az aláírásban akadályozott az aláírásban akadályozott
 dr. Czine Ágnes dr. Dienes-Oehm Egon
 alkotmánybíró helyett alkotmánybíró helyett

 Dr. Sulyok Tamás s. k., Dr. Sulyok Tamás s. k.,
 az Alkotmánybíróság elnöke az Alkotmánybíróság elnöke
 az aláírásban akadályozott az aláírásban akadályozott
 dr. Handó Tünde dr. Horváth Attila
 alkotmánybíró helyett alkotmánybíró helyett

 Dr. Sulyok Tamás s. k., Dr. Sulyok Tamás s. k.,
 az Alkotmánybíróság elnöke az Alkotmánybíróság elnöke
 az aláírásban akadályozott az aláírásban akadályozott
 dr. Hörcherné dr. Marosi Ildikó dr. Juhász Imre
 alkotmánybíró helyett előadó alkotmánybíró helyett

 Dr. Sulyok Tamás s. k., Dr. Sulyok Tamás s. k.,
 az Alkotmánybíróság elnöke az Alkotmánybíróság elnöke
 az aláírásban akadályozott az aláírásban akadályozott
 dr. Pokol Béla dr. Salamon László
 alkotmánybíró helyett alkotmánybíró helyett
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 Dr. Sulyok Tamás s. k., Dr. Sulyok Tamás s. k.,
 az Alkotmánybíróság elnöke az Alkotmánybíróság elnöke
 az aláírásban akadályozott az aláírásban akadályozott
 dr. Schanda Balázs dr. Szabó Marcel
 alkotmánybíró helyett alkotmánybíró helyett

 Dr. Sulyok Tamás s. k., Dr. Sulyok Tamás s. k.,
 az Alkotmánybíróság elnöke az Alkotmánybíróság elnöke
 az aláírásban akadályozott az aláírásban akadályozott
 dr. Szalay Péter dr. Szívós Mária
 alkotmánybíró helyett alkotmánybíró helyett

 Dr. Sulyok Tamás s. k.,
 az Alkotmánybíróság elnöke
 az aláírásban akadályozott
 dr. Varga Zs. András
 alkotmánybíró helyett

Alkotmánybírósági ügyszám: XVIII/687/2020.
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 196/2020. (IV. 24.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a 
alapján – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/474/3/2020. számú előterjesztésére – Knezevic Branimir 
(születési hely, idő: Főherceglak [Jugoszlávia], 1978. március 17.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2020. április 6.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. április 8.

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

KEH ügyszám: KEH/01493-3/2020.

A köztársasági elnök 197/2020. (IV. 24.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a 
alapján – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/410/3/2020. számú előterjesztésére – Vlahovic Marina, 
született: Homa Marina (születési hely, idő: Hódság [Jugoszlávia], 1987. november 21.) magyar állampolgárságát 
visszavonom.

Budapest, 2020. április 6.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. április 8.

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

KEH ügyszám: KEH/01495-3/2020.
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A Kormány 1178/2020. (IV. 24.) Korm. határozata
az Egészségügyi Világszervezet (WHO) budapesti Globális Szolgáltató Központjának bővítéséről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy Magyarország tárgyalásokat folytasson az Egészségügyi Világszervezet (a továbbiakban: WHO) 

Budapesten működő Globális Szolgáltató Központjának bővítése érdekében;
 2. felhatalmazza a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy jelölje ki a  WHO budapesti Globális Szolgáltató 

Központjának bővítésére vonatkozó megállapodás létrehozása céljából folytatandó tárgyalásokra a magyar tárgyaló 
küldöttség vezetőjét;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a bővítésre vonatkozó megállapodásnak megfelelően a Közbeszerzési és Ellátási 
Főigazgatóság (a  továbbiakban: KEF) útján gondoskodjon a  WHO budapesti Globális Szolgáltató Központjának 
bővítésével összefüggésben kiválasztott ingatlan rendeltetésszerű használatának biztosítása érdekében szükséges 
építészeti, átalakítási, üzemeltetési tevékenység elvégzéséről és ezen feladatok végrehajtásához szükséges forrás 
rendelkezésére állásáról, valamint a  WHO budapesti Globális Szolgáltató Központjának elhelyezésére szolgáló 
bővített irodaterület bérleti díja biztosításáról a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi 
LXXI. törvény 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 5. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság cím javára;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: felmerülés ütemében

 4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a 2020. évtől kezdődően gondoskodjon a WHO budapesti Globális Szolgáltató 
Központjának bővítésével összefüggésben a  KEF útján – a  megkötésre kerülő megállapodás tartalma és időbeli 
hatálya szerint – a kiválasztott ingatlan bérletéről, bútorozásáról és folyamatos üzemeltetéséről, valamint szükséges 
forrás biztosításáról a  központi költségvetés Pénzügyminisztérium fejezetében, a  Közbeszerzési és Ellátási 
Főigazgatóság cím javára.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a 2020. évben a  felmerülés ütemében, a 2021. évtől az  adott évi központi költségvetés 

tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1179/2020. (IV. 24.) Korm. határozata
a közfoglalkoztatással összefüggő egyes kérdésekről

 1. A Kormány a közfoglalkoztatás 2020. évi céljaiként határozza meg:
a) az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezhető álláskeresők közfoglalkoztatásból kilépésének ösztönzését,
b) a tartósan álláskeresők közfoglalkoztatásba történő bevonását, az  elsődleges munkaerőpiacra történő 

kilépésre való felkészítésüket, és így számuk csökkentését,
c) a mezőgazdasági idénymunka szezonálisan kiugró munkaerő-szükségletének rugalmas módon történő 

kiszolgálását, a munkaerőpiacon jelentkező globális szakemberhiány enyhítését,
d) a Start-munkaprogram folytatását, hosszabb időtartamú foglalkoztatási lehetőség biztosítását az  alacsony 

iskolai végzettségű, továbbá az  egészségügyi, mentális és szociális problémákkal küzdő, a  nyílt 
munkaerőpiacon elhelyezkedni nem képes álláskeresők számára a  közfoglalkoztatás szociálpolitikai 
szerepének erősítésével,

e) az elsődleges munkaerőpiacról kiszorultak, különösen a  munkaerőpiacon halmozottan hátrányban lévő, 
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő, illetve álláskeresési vagy szociális ellátásra nem jogosult 
álláskeresők, az  alacsony iskolai végzettségűek, a  tartósan munka nélkül lévők (kiemelten a  megváltozott 
munkaképességűek, a hajléktalanok, az elismert menekültek és oltalmazott jogállásúak, a roma nemzetiségű 
álláskeresők) foglalkoztatásának és foglalkoztathatóságának növelését, figyelembe véve az  álláskeresők 
ügyfél-kategorizálási rendszerben történt besorolását,

f ) a közfoglalkoztatással érintettek, különösen az  e)  pontban meghatározott célcsoportok munkaerőpiaci és 
társadalmi integrációját elősegítő, személyre szabott munkaerőpiaci szolgáltatásokhoz és képzésekhez való 
minél szélesebb körben történő, a korábbi országspecifikus ajánlásokkal összhangban álló, egyenlő feltételek 
melletti hozzáférését,

g) az értékteremtő, hasznos, helyi sajátosságokon alapuló, a település önfenntartását elősegítő, valamint a helyi 
közösségek fejlesztését célzó programok támogatását,

h) a természeti és épített környezet védelmét, a  kulturális örökség és közgyűjtemények megóvását, 
a  gondozatlan sírkertek rekonstrukciójának elősegítését, továbbá a  vasúti pályahálózat, illetve az  országos 
közúthálózat környezetének tisztántartását, karbantartását,

i) a helyben megtermelt termények közintézményekben történő felhasználásának további ösztönzésével 
a  közétkeztetés minőségének javítását, termékpályák kiépítésének támogatását, e  tekintetben az  önellátó, 
önfenntartó települések kialakítását,

j) a civil és karitatív, valamint egyházi szervezetek közreműködésére fokozottan támaszkodva a  lakónépesség 
komfortérzetének javítása érdekében a  rendezett közösségi terek kialakítását, e  szervezetek által 
kezdeményezett, településfejlesztéshez, szociális ellátáshoz kapcsolódó kezdeményezések támogatását 
a közfoglalkoztatás biztosításával, helyi szociális igényekhez kapcsolódó fejlesztések támogatásával,

k) a mezőgazdasági hasznosításra alkalmas területeken és zártkerti területeken gazdaságosan termelhető, 
a  helyi közintézmények közétkeztetési igényeit kiszolgáló mezőgazdasági termékekre épülő, a  helyi 
sajátosságokat figyelembe vevő, a korábbi években a közfoglalkoztatás keretében megvalósított fejlesztések 
fenntartását, szükség esetén fejlesztését,

l) a roma lakosság lakhatásának, társadalmi integrációjának elősegítését,
m) a büntetés-végrehajtási intézetekből szabadultak társadalmi beilleszkedésének elősegítését,
n) a területi vízrendezési, vízkárelhárítási és mezőgazdasági vízhasznosítási feladatokban a közfoglalkoztatottak 

bevonását,
o) a mezőgazdasági földterületek és az állami fenntartású közutak között külterületen fekvő, állami tulajdonban 

lévő területek tisztántartását,
p) a bel- és külterületi közutak, önkormányzati kerékpárutak karbantartását és tisztántartását,
q) a parlagfű elleni védekezés megvalósítását az állami és önkormányzati fenntartású földterületeken,
r) a területi munkaerőpiaci különbségek kiegyenlítését, valamint a közfoglalkoztatás során szerzett jövedelem 

által a közfoglalkoztatásban részt vevők korábbi életminőségének javítását,
s) az arra alkalmas közfoglalkoztatási programokban szociális szövetkezetek alakításának elősegítését, valamint 

a  szociális szövetkezetek működési feltételeinek javítását célzó tevékenységek szakmai-módszertani 
támogatását, az e célra biztosított uniós források elérésének elősegítését,

t) a vidék lakosságmegtartó képességének növelését,
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u) a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges 
fejlesztési program kidolgozásáról szóló 1206/2019. (IV. 18.) Korm. határozat és a  Magyarország egyes 
területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési programcsomagról 
szóló 1403/2019. (VII. 5.) Korm. határozat, valamint a „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának 
megalapozásáról szóló 1404/2019. (VII. 5.) Korm. határozatban megfogalmazott célok mentén 
a  kedvezményezett térségekben a  helyi foglalkoztatási lehetőségek bővítését, továbbá a  „Felzárkózó 
települések” programban érintett települések fejlesztési javaslataihoz kapcsolódó közfoglalkoztatási 
programok megvalósítását.

 2. A Kormány a közfoglalkoztatás szempontjából kiemelt településeknek minősíti
a) a kedvezményezett települések besorolásáról és a  besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) 

Korm. rendelet 2.  mellékletében szereplő településeket, valamint a  kedvezményezett járások besorolásáról 
szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. és 6.  mellékletében szereplő településeket, továbbá a  regionális 
szempontból kedvezményezett járások településeit, a  Győr-Moson-Sopron, Vas, Komárom-Esztergom 
megyében található települések kivételével;

b) a korábbi Pécsi kistérséghez tartozó településeket;
c) a közfoglalkoztatás, társadalmi felzárkózás és a  szociális földprogram tekintetében, a  Gyöngyösi kistérség 

egyes településeinek kiemelt településsé nyilvánításáról szóló 1225/2011. (IV. 29.) Korm. határozat 
1. pontjában szereplő településeket.

 3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 4. Hatályát veszti a  közfoglalkoztatás új rendszerének kialakításával összefüggésben a  kormányzati feladatok 

átalakításáról szóló 1192/2011. (VI. 14.) Korm. határozat.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1180/2020. (IV. 24.) Korm. határozata
az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó 
ügyleteihez történő 2019. októberi–novemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról szóló  
1801/2019. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról

A Kormány a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.  § (1)  bekezdése alapján, tekintettel 
az  adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben 
foglaltakra, a következő határozatot hozza:

Az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez 
történő 2019. októberi–novemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról szóló 1801/2019. (XII. 23.) Korm. határozat 
1. mellékletében foglalt táblázat
a) 3. számú sorában a „Jóváhagyott ügylet adatai/Ügylet keletkeztetésének ütemezése keletkeztetett adósság 

nagysága szerint (Ft)/ 2020” megjelölésű oszlopban a „0” szövegrész helyébe a „3 000 000 000” szöveg,
b) 3. számú sorában a „Jóváhagyott ügylet adatai/Ügylet keletkeztetésének ütemezése keletkeztetett adósság 

nagysága szerint (Ft)/ 2022-től” megjelölésű oszlopban szereplő „3 000 000 000” szövegrész helyébe 
a „0” szöveg

lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1181/2020. (IV. 24.) Korm. határozata
a fővárosi és megyei kormányhivatalok iratanyagainak központosított tárolása és megőrzése 
forrásigényének meghatározása érdekében szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  központi közigazgatási szervek iratanyagának digitalizálással történő hosszú távú 

megőrzéséről szóló 1342/2019. (VI. 11.) Korm. határozat (a  továbbiakban: Korm. határozat) 7.  pontjában 
foglalt feladatszabás alapján a  kormányhivatalok hiteles elektronikus dokumentumainak egy közös digitális 
átmeneti dokumentumtárban történő tárolása az  EKEIDR-Poszeidon iratkezelő rendszer mint átmeneti digitális 
dokumentumtár továbbfejlesztésével tud megvalósulni;

 2. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az  1.  pontban rögzítettek teljesítése érdekében vizsgálja 
meg az EKEIDR fejlesztésére 3 500 000 000 forint biztosítását a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-Fejlesztési Operatív 
Programból;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2020. április 30.

 3. felhívja a belügyminisztert, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy azon kormányhivatali szervezeti egységek, 
amelyek iratkezelő rendszerei jelenleg nem képesek a  hiteles elektronikus másolat készítésére és tárolásra, 
2021.  január 1-jéig kapjanak felmentést a  közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről 
szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Korm. rendelet) 61.  § (7)  bekezdése szerinti előírás alól, 
szükség szerint a rendelet módosításával;

Felelős: belügyminiszter
Határidő: 2020. május 31.

 4. egyetért azzal, hogy a  kormányhivatalok a  Korm. rendelet szerinti iratmegőrzési kötelezettségüknek 
2020.  január  1-jétől felmenő rendszerben feleljenek meg, egyetért továbbá azzal, hogy a  Korm. határozat 
7.  pontjában meghatározott központi irattári digitalizálási feladatai megvalósítására ütemterv, valamint a  várható 
kiadások meghatározására pilot program alapján kerüljön sor, az 1. pontban rögzítettek keretében;

 5. felhívja az  EKEIDR-Poszeidon iratkezelő rendszerrel kapcsolatban nem lévő iratkezelő rendszert használó 
szervezeti egységek felett szakmai irányítási vagy felügyeleti jogot gyakorló minisztert, hogy a rendelkezésére álló 
költségvetési forrás terhére – a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel folyatott egyeztetés szerint – gondoskodjon 
a  vezetése, irányítása vagy felügyelete alatt álló, nem közszolgáltatás keretében nyújtott iratkezelő rendszert 
használó szervezeti egység
a) által használt elektronikus iratkezelő rendszer és az  1.  pont szerinti EKEIDR átmeneti dokumentumtár 

rendszer közötti adatkapcsolat létrehozásához szükséges fejlesztési feladatok végrehajtásáról, vagy
b) a közszolgáltatás keretében nyújtott iratkezelő rendszer igénybevételére való áttérésről.

Felelős: a szervezet felett szakmai irányítást vagy felügyeletet gyakorló miniszter
Határidő: 2021. január 1.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1182/2020. (IV. 24.) Korm. határozata
a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram részét képező egyes projektek megvalósítása érdekében 
szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. 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 foglalt feladatkörében eljárva 
egyetért
a) a GINOP-7.1.1-15-2015-00001 azonosító számú, „A Nádasdy-kastély turisztikai célú fejlesztése” című,
b) a GINOP-7.1.1-15-2015-00007 azonosító számú, „A tatai Esterházy-kastélyegyüttes turisztikai fejlesztése” című,
c) a GINOP-7.1.1-15-2016-00021 azonosító számú, „A szabadkígyósi Wenckheim-kastély turisztikai célú 

fejlesztése” című
projekt támogatásának 1. melléklet szerinti növelésével;

 2. egyetért azzal, hogy a  NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint 
kedvezményezett elálljon a GINOP-7.1.1-15-2016-00018 azonosító számú, „A diósgyőri vár turisztikai célú fejlesztése” 
című projekt támogatási szerződésétől;

 3. egyetért az  1.  pont szerinti projektek 1.  mellékletben foglalt táblázat E  oszlopa szerinti többlettámogatásának 
a  GINOP-7.1.1-15 azonosító számú, „Nemzeti Kastély- és Várprogram turisztikai célú fejlesztéseinek támogatása” 
című felhívás – 2. pont alapján felszabaduló – kerete terhére történő finanszírozásával;

 4. egyetért az 1. pont szerinti projektek támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: 2020. szeptember 30.

 5. egyetért azzal, hogy a  2.  pont alapján felszabaduló 1 500 000 000 forint összegből 978 000 000 forint 
–  keretjelleggel  – a  Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram további, a  Gazdaságfejlesztési és Innovációs 
Operatív Programból finanszírozott projektjeire kerüljön biztosításra;

 6. egyetért azzal, hogy a  2.  pont szerinti támogatási szerződés alapján a  kedvezményezett konzorciumi tagok által 
korábban vállalt 159 409 421 forint kötelezettség finanszírozása – a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram 
részét képező egyes projektek visszavonásáról, valamint az  így felszabaduló források átcsoportosításáról szóló 
1781/2019. (XII. 23.) Korm. határozat 4.  pont b)  alpontjában foglaltakra figyelemmel – a  Magyarország 2020. évi 
központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím 90. Nemzeti Várprogram jogcímcsoport terhére kerüljön 
biztosításra;

 7. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a 6. pontban foglalt 
összegre fedezetet biztosító támogatási szerződések megkötése és a forrás rendelkezésre bocsátása érdekében.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1182/2020. (IV. 24.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Kedvezményezett neve Eredeti támogatás (forint)

Többlettámogatás 

legfeljebb (forint)

Megnövelt támogatás 

legfeljebb (forint)
Projekt rövid bemutatása

2.
GINOP-7.1.1-15-

2015-00001
A Nádasdy-kastély 

turisztikai célú fejlesztése

NÖF Nemzeti 
Örökségvédelmi 

Fejlesztési Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű 

Társaság

1 500 000 000 223 500 000 1 723 500 000

A projekt keretében  
a nádasdladányi Nádasdy-
kastély turisztikai célú 
fejlesztésére kerül sor.

3.
GINOP-7.1.1-15-

2015-00007

A tatai Esterházy-
kastélyegyüttes turisztikai 

fejlesztése

NÖF Nemzeti 
Örökségvédelmi 

Fejlesztési Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű 

Társaság

1 500 000 000 75 000 000 1 575 000 000

A projekt keretében a tatai 
Esterházy-kastélyegyüttes 
turisztikai célú fejlesztésére 
kerül sor.

4.
GINOP-7.1.1-15-

2016-00021

A szabadkígyósi 
Wenckheim-kastély 

turisztikai célú fejlesztése

NÖF Nemzeti 
Örökségvédelmi 

Fejlesztési Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű 

Társaság

1 500 000 000 223 500 000 1 723 500 000

A projekt keretében  
a szabadkígyósi Wenckheim-
kastély turisztikai célú 
fejlesztésére kerül sor.
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A Kormány 1183/2020. (IV. 24.) Korm. határozata
Magyarország Kormánya és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési 
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1252/2015. (IV. 23.) Korm. határozat 
módosításáról

Magyarország Kormánya és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési 
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1252/2015. (IV. 23.) Korm. határozat a  következő 
12. ponttal egészül ki:
[A Kormány 2015. április 14. napján együttműködési megállapodást (a  továbbiakban: Megállapodás) kötött 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatával. A Kormány a Megállapodásban foglaltak eredményes kormányzati 
végrehajtása érdekében]
„12. Zalaegerszeg gazdaságélénkítő közlekedési infrastruktúrájának növelése céljából
a) egyetért a zalaegerszegi közúthálózat és a kapcsolódó terek fejlesztésével, valamint a munkálatok elvégzéséhez 
szükséges eszközbeszerzés támogatásával,
b) felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert és a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy 
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatával egyeztetve tegyék meg a szükséges intézkedéseket az a) alpont 
szerinti beruházás előkészítéséhez és megvalósításához szükséges források biztosítására.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1184/2020. (IV. 24.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a zalaegerszegi közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztése 
érdekében szükséges támogatás biztosításáról

A Kormány – figyelemmel a  Magyarország Kormánya és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti 
együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1252/2015. (IV. 23.) Korm. határozat 
(a továbbiakban: Korm. határozat) 12. pontjára –
 1. egyetért a  Modern Városok Program keretében a  zalaegerszegi közúthálózat és kapcsolódó terei fejlesztésének, 

valamint a  munkálatok elvégzéséhez szükséges eszközbeszerzésének (a  továbbiakban: Beruházás) Zalaegerszeg 
Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) általi megvalósításával azzal, hogy a Beruházás 
mindösszesen 12 764 220 000 forint költségvetési támogatással valósuljon meg, az alábbi ütemezés szerint:
a) a 2020. évben 1 125 000 000 forint,
b) a 2021. évben 5 800 000 000 forint,
c) a 2022. évben 5 839 220 000 forint;

 2. egyetért azzal, hogy a  Beruházás megvalósításához szükséges 1.  pont szerinti támogatás a  Korm. határozat 3. és 
4. pontjainak megvalósítása érdekében tervezett források terhére kerüljön biztosításra;

 3. egyetért azzal, hogy a  zalaegerszegi közúthálózat és kapcsolódó terei fejlesztésének részét szolgáló Keresztury 
Dezső tér felújítása, a „Zalaegerszeg közigazgatási területén megvalósítandó területi infrastrukturális fejlesztések 
támogatása” program megvalósítására 2017–2019. években megállapított költségvetési támogatáson felül, 
a  2020. évben 75 037 500 forint többlet költségvetési támogatással valósuljon meg a  Modern Városok Program 
jogcímcsoport terhére;

 4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 3. pont szerinti többlet költségvetési támogatás biztosítása 
érdekében gondoskodjon az  érintett támogatási szerződés módosításáról, és a  költségvetési többlettámogatást 
előlegként folyósítsa;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2020. június 30.

 5. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (2)  bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva 75 037 500 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2020. évi központi 
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 
30.  Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport 
terhére, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok 
alcím, 84. Területi infrastrukturális fejlesztések jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint;

 6. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Beruházás megvalósítása érdekében a 12 764 220 000 forint 
költségvetési támogatás biztosítására, a  költségvetési támogatás felhasználására, valamint elszámolása részletes 
feltételeinek meghatározására az Önkormányzat részére támogatói okiratot adjon ki, és a támogatói okirat kiadását 
követően az  1.  pont a)  alpont szerinti költségvetési támogatást a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 
30.  Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport 
terhére, az Önkormányzat részére támogatási előlegként folyósítsa;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a 2020. évi költségvetési támogatás folyósítására a  támogatói okirat hatálybalépését követő 

30 napon belül
 7. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a  Beruházás 2021. évi megvalósításához 

szükséges 5 800 000 000 forint biztosításáról a 2021. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a 2021. évi központi költségvetés tervezése során

 8. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a  Beruházás 2022. évi megvalósításához 
szükséges 5 839 220 000 forint biztosításáról a 2022. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a 2022. évi központi költségvetés tervezése során
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 9. az Áht. 36. § (4b) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a Miniszterelnökséget vezető miniszter 
számára, hogy a  Beruházás megvalósítása érdekében a  2021. és 2022. költségvetési évek kiadási előirányzata 
terhére legfeljebb 11 639 220 000 forint összegben éven túli kötelezettséget vállaljon az 1. pont b) és c) alpontja 
szerinti ütemezéssel;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a támogatói okirat kiadásakor

 10. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  Beruházás tekintetében a  Beruházást finanszírozó 
támogatás nyújtása során gondoskodjon arról, hogy az  Önkormányzat kötelezettséget vállaljon az  állami 
beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 1830/2016. (XII. 23.) Korm. határozat 3.  pontjában 
foglaltak teljesítésére.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a támogatói okirat kiadásakor

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1184/2020. (IV. 24.) 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 K I A D Á S O K (+/-) következő

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

358951 78 Modern Városok Program
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -75 037 500

367028 84 Területi infrastrukturális fejlesztések 
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 75 037 500

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
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

358951 78 Modern Városok Program -75 037 500
367028 84 Területi infrastrukturális fejlesztések 75 037 500

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

Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 75 037 500 75 037 500

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

1 példány

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

Költségvetési év: 2020.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

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

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

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

Államháztartási 
egyedi 

azonosító



2230	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2020.	évi	87.	szám	

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.
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