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III. Kormányrendeletek

A Kormány 19/2021. (I. 28.) Korm. rendelete
a biztonságos veszélyhelyzeti gyógyszerellátáshoz szükséges egyes intézkedésekről szóló  
488/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet módosításáról

A  Kormány az  Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi CXXVIII.  törvény 51/A.  §-ára, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A biztonságos veszélyhelyzeti gyógyszerellátáshoz szükséges egyes intézkedésekről szóló 488/2020. (XI. 11.) 
Korm. rendelet 6/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6/A.  § (1) A  gyógyszerészeti államigazgatási szerv különös méltánylást érdemlő betegellátási érdekből, 
a koronavírus feltételezett vagy igazolt terjedésének megakadályozása érdekében az állami egészségügyi tartalék 
kezeléséért felelős szerv kérelmére engedélyezi
a) EGT-megállapodásban részes államban,
b) Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságában vagy
c) legalább három – köztük legalább egy európai uniós vagy európai uniós tagjelölt – államban
a betegek számára hozzáférhetővé tett, illetve alkalmazásra engedélyezett gyógyszer behozatalát, a  betegek 
számára történő hozzáférhetővé tételét, illetve alkalmazását,
(2) Az (1) bekezdés alapján abban esetben kerülhet sor az engedély kiadására, ha a gyógyszert legalább egymillió 
személynél már alkalmazták. Ezen feltétel teljesülését a külpolitikáért felelős miniszter állapítja meg.
(3) A  gyógyszerészeti államigazgatási szerv az  (1) és (2)  bekezdés szerinti engedélyt az  adott államban kiadott 
engedély alapulvételével vagy annak elismerése útján is kiadhatja.
(4) Az  (1)–(3)  bekezdés szerint kiadott engedély alapján behozott gyógyszer alkalmazásához a  Kormány 
rendeletében további feltételeket állapíthat meg.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 20/2021. (I. 28.) Korm. rendelete
a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

A Kormány a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 153.  § (1)  bekezdésében, a  közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 19. pontjában, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 
281.  § (4)  bekezdés 16.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és munkavállalóra.

2. § (1) A  teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege 
(minimálbér) a  teljes munkaidő teljesítése esetén havibér alkalmazása esetén 167 400 forint, hetibér alkalmazása 
esetén 38 490 forint, napibér alkalmazása esetén 7700 forint, órabér alkalmazása esetén 963 forint.

 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározottaktól eltérően a  legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú 
szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére alapbérként megállapított garantált 



302	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	13.	szám	

bérminimum a  teljes munkaidő teljesítése esetén havibér alkalmazása esetén 219 000 forint, hetibér alkalmazása 
esetén 50 350 forint, napibér alkalmazása esetén 10 070 forint, órabér alkalmazása esetén 1259 forint.

 (3) Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén a teljes 
munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló havi munkabérének (tiszta teljesítménybér, illetve garantált bér és 
teljesítménytől függő mozgóbér együttes)
a) az (1) bekezdés szerinti kötelező legkisebb összege 167 400 forint,
b) a (2) bekezdés szerinti garantált bérminimum összege 219 000 forint.

 (4) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt, ha a teljes munkaidő napi 8 óránál
a) hosszabb [a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 92.  § (2)  bekezdése], 

arányosan csökkentett mértékben,
b) rövidebb [Mt. 92. § (4) bekezdése], arányosan növelt mértékben
kell figyelembe venni.

 (5) Részmunkaidő esetén
a) az (1)–(3) bekezdésben meghatározott havi, heti és napi bértételt a munkaidő eltérő mértékével arányosan 

csökkentve,
b) az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt az ott szereplő összeggel, illetve annak (4) bekezdés 

szerint arányosan változó összegével
kell figyelembe venni.

3. § (1) Ez a rendelet 2021. február 1-jén lép hatályba.
 (2) E  rendelet rendelkezéseit első alkalommal a  2021. február hónapra járó munkabérek megállapításánál kell 

alkalmazni.

4. §  E rendelet alkalmazásában
a) munkáltatón a költségvetési szervet,
b) munkavállalón a költségvetési szervnél foglalkoztatottakat,
c) alapbéren a  közalkalmazotti, kormányzati szolgálati, egészségügyi szolgálati, politikai szolgálati és 

biztosi jogviszonyban állók esetében az  illetményt, a  különleges jogállású szervnél közszolgálati 
jogviszonyban állók esetében az  illetményt, közszolgálati jogviszonyban állók esetében az alapilletmény és 
az illetménykiegészítés együttes összegét

is érteni kell.

5. §  Hatályát veszti a  kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a  garantált bérminimum megállapításáról szóló 
367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 21/2021. (I. 28.) Korm. rendelete
a minimálbérhez kapcsolódó jogosultságok felülvizsgálatáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A.  §-ára, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Ahol jogszabály rendelkezése szerint valamely jogosultság megállapításának vagy felülvizsgálatának a  tárgyév 
januárjában érvényes kötelező legkisebb munkabér vagy a  garantált bérminimum az  alapja, ott a  kötelező 
legkisebb munkabér (minimálbér) és a  garantált bérminimum megállapításáról szóló 20/2021. (I. 28.)  
Korm. rendeletben meghatározott kötelező legkisebb munkabér vagy garantált bérminimum alapján 
a jogosultságot 2021. február 28. napjáig ismételten meg kell állapítani vagy felül kell vizsgálni.
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2. §  Ez a rendelet 2021. február 1-jén lép hatályba.

3. §  Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.

4. §  Hatályát veszti a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum 2021. évi megállapításával kapcsolatos 
eltérő szabályokról szóló 731/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 22/2021. (I. 28.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt igénybe vehető szakképzésihozzájárulás-fizetési kedvezményről

A Kormány az  Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi CXXVIII.  törvény 51/A.  §-ára, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  szakképzésről szóló 2019.  évi LXXX.  törvény (a  továbbiakban: Szkt.) alapján a  szakképzési hozzájárulásra 
kötelezettre és szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettségére az Szkt.-t az e §-ban meghatározott eltéréssel kell 
alkalmazni.

 (2) Az Szkt. 105. § (1) bekezdésétől eltérően szakképzési hozzájárulásra kötelezett
a) a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet az egyéni vállalkozó kivételével,
b) a személyi jövedelemadóról szóló törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerinti egyéni vállalkozó és
c) a belföldön vállalkozási tevékenységet folytató külföldi adóügyi illetőségű személy,
ha belföldön székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik, vagy üzletvezetésének helye belföld.

 (3) Az  Szkt. 106.  § (1)  bekezdésétől eltérően 2021. január 1-jétől a  szakképzési hozzájárulás alapja – a  szociális 
hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: Szocho tv.) 1. § (4) bekezdése szerinti jövedelemnek 
az  Szja tv. szerinti adóalapként meghatározott összege és a  Szocho  tv. 1.  § (5)  bekezdésében meghatározott 
jövedelem kivételével – a szakképzési hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapja.

 (4) A (2) bekezdés vonatkozásában a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32. §-át nem 
kell alkalmazni.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Ez a rendelet 2021. február 8-án hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 23/2021. (I. 28.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeletek járványügyi készültségi tárgyú módosításáról

A Kormány
a gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162.  § (1)  bekezdés w)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 
XLII. törvény 340. § 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 4. alcím tekintetében a  médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 206.  § 
(3c) bekezdés a) és b) pontjában, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 1. és 5. pontjában, 
valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló  
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 
30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„30.  § A  központi költségvetés által biztosított vissza nem térítendő támogatásra való jogosultság, illetve 
a támogatás mértékének meghatározása során a Biztos Kezdet Gyerekházak esetében a szolgáltatást rendszeresen 
igénybe vevők számától, a tanodaszolgáltatás esetében a feladatmutató teljesítésétől, valamint mindkét szolgáltatás 
esetében a közösségi rendezvények megtartásától
a) a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzettel,
b) a  járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet szerinti egészségügyi 
válsághelyzettel, valamint
c) a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzettel
érintett minden megkezdett hónapra vonatkozóan el kell tekinteni.”

2. A rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga 
Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági 
névjegyzékről szóló 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A rendészeti alapvizsgáról és a  rendészeti szakvizsgáról, a  Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint 
a  rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a  rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012. 
(IX. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az (5) bekezdés szerinti bizonyítvány legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással történő hitelesítésére 
a központi szerv vezetője jogosult.”

3. §  Az R. 14. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A rendészeti szakvizsga vizsgatárgyainak írásbeli vizsgarésze számítógépes rendszerben kitöltött vizsgából áll, 
amelynek során a  vizsgázónak egy, a  számítógép által véletlenszerűen generált feladatsort kell megoldania. 
A  rendészeti szakvizsga vizsgatárgyainak írásbeli vizsgarésze a  szükséges infrastruktúra hiányában papíralapú 
feladatlapon is teljesíthető.”

4. § (1) Az R. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  írásbeli vizsgarész eredménye vizsgatárgyanként, pontérték alapján, %-ban kerül meghatározásra, és azt 
kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt vagy eredménytelen minősítéssel kell ellátni. A megfelelt minősítéshez 
legalább 60%-os, a jól megfelelt minősítéshez legalább 75%-os, a kiválóan megfelelt minősítéshez legalább 95%-os 
eredmény szükséges.”

 (2) Az R. 15. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (4) bekezdés szerinti bizonyítvány legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással történő hitelesítésére 
a központi szerv vezetője jogosult.”



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	13.	szám 305

3. A járványügyi készültség során működő Operatív Törzs feladatairól szóló  
286/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A járványügyi készültség során működő Operatív Törzs feladatairól szóló 286/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet
a) 2.  § (2)  bekezdés g)  pontjában a  „közbiztonsági főigazgatója” szövegrész helyébe a  „belbiztonsági 

államtitkára” szöveg,
b) 4.  § b)  pontjában az „a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) 

Korm.  rendelet 8.  §-a” szövegrész helyébe az „a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések 
második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 21. §-a” szöveg

lép.

4. Az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos 
eljárási szabályok meghatározásáról szóló 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet hatálybalépése

6. §  Az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási 
szabályok meghatározásáról szóló 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 2021. május 1-jén lép hatályba.

7. §  Nem lép hatályba az  adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával 
kapcsolatos eljárási szabályok meghatározásáról szóló 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. §-a.

5. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 6. és 7. § 2021. február 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 24/2021. (I. 28.) Korm. rendelete
a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum egyes intézményeinek 21. századi elvárásoknak megfelelő fejlesztését 
célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány 
a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és f ) pontjában,
a 3.  § (1)  bekezdése tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § 
(1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
a 3. § (2) bekezdése tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a  Zalaegerszegi Szakképzési 
Centrum egyes intézményeinek 21. századi elvárásoknak megfelelő fejlesztését célzó, a  Zalaegerszeg belterület 
4875 és 5028 helyrajzi számú ingatlanokon, valamint az ezen ingatlanból a telekalakítási eljárásban hozott döntés 
véglegessé válását követően kialakított ingatlanokon megvalósuló beruházással (a  továbbiakban: Beruházás) 
összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
ügyeket, amelyek a  Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához 
szükségesek.

2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a Zala Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.
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3. § (1) A  Kormány a  Beruházással összefüggő építészeti-műszaki dokumentációnak a  településrendezési és 
az  építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 9.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerinti 
véleményezésével összefüggésben a központi építészeti-műszaki tervtanácsot jelöli ki.

 (2) A Beruházással összefüggésben
a) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, valamint
b) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

4. § (1) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály 
rövidebb határidőt nem állapít meg, illetve az  előzetes vizsgálati eljárás, a  környezeti hatásvizsgálati eljárás és 
a természetvédelmi hatósági eljárás kivételével – tizenöt nap.

 (2) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a  szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési 
határidő – a környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatósági eljárás kivételével, illetve ha jogszabály rövidebb 
határidőt nem állapít meg – nyolc nap.

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

6. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 24/2021. (I. 28.) Korm. rendelethez

A Beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított 
közigazgatási hatósági ügyek

  1.  építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
  2.  örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
  3.  építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések 

engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,
  4.  a  műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
  5.  műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
  6.  tűzvédelmi hatósági eljárások,
  7.  vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
  8.  hírközlési hatósági eljárások,
  9.  környezetvédelmi hatósági eljárások,
10.  természetvédelmi hatósági eljárások,
11.  útügyi hatósági eljárások,
12.  ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
13.  telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
14.  földmérési hatósági eljárások,
15.  talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
16.  bányahatósági engedélyezési eljárások,
17.  élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
18.  közegészségügyi hatósági eljárások,
19.  erdészeti hatósági eljárások,
20.  földvédelmi hatósági eljárások,
21.  azok az  1–20.  pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a  Beruházás 

megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
22.  az 1–21. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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A Kormány 25/2021. (I. 28.) Korm. rendelete
a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ létesítményei elhelyezését célzó beruházásokkal összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás 
kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról

A Kormány 
a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés a), b) és c) pontjában, valamint 12. § (5) bekezdés a), b), d) és f ) pontjában,
a 3. § c) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 3. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az  ingatlan-nyilvántartás 
szerint a  Budapest VI. kerület, belterület 28224/15, 28224/16, 28224/17, 28224/18, 28224/19, 28224/20, 28224/21, 
28224/22, 28224/23, 28224/24, 28224/25 és 28224/26 helyrajzi számú – a  Nyugati pályaudvar melletti, Eiffel tér 
– vasúti pálya – Ferdinánd híd – Podmaniczky utca által határolt területen elhelyezkedő – ingatlanokon, illetve 
az ezen ingatlanokból a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított ingatlanon, 
a  Nemzeti Cirkuszművészeti Központ létesítményei elhelyezését célzó beruházással (a  továbbiakban: Beruházás) 
összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

 (2) A Kormány kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánítja a Beruházást. A kiemelten közérdekű beruházás helyszíne 
az ingatlanok (1) bekezdésben meghatározott területe.

 (3) Az  (1)  bekezdés alkalmazásában a  Beruházással összefüggőnek kell tekinteni azokat a  közigazgatási hatósági 
ügyeket, amelyek
a) a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének megkezdéséhez,
b) a Beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési munkák megvalósításához
szükségesek.

2. §  A Kormány
a) az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 

kormánymegbízottként Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat,
b) az  1.  melléklet 3.  pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró hatóságként Budapest Főváros 

Kormányhivatalát
jelöli ki.

3. §  A Beruházással összefüggésben
a) nincs helye településképi véleményezési eljárásnak,
b) nem kell településképi bejelentési eljárást lefolytatni,
c) építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni,
d) a  településfejlesztési koncepcióról, az  integrált településfejlesztési stratégiáról és a  településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet 27. §-a szerinti közterület alakítási terv készítésének és alkalmazásának nincs helye.

4. § (1) A Beruházással összefüggésben előzetes régészeti dokumentáció készítése nem szükséges, ha a kulturális örökség 
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/C. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő örökségvédelmi 
hatástanulmány a Beruházáshoz köthetően már rendelkezésre áll.

 (2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti dokumentum nem áll rendelkezésre, egyszerűsített előzetes régészeti dokumentációt 
kell készíteni.

5. § (1) Az  1.  § (1)  bekezdése szerint kialakított telekre a  beépítés szabályait a  (2)  bekezdés állapítja meg. A  hatályos 
településrendezési eszközök és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásait a (2) bekezdésben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

 (2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti telekre meghatározott sajátos beépítési szabályok:
a) a Beruházással érintett területen

aa) telek kialakítható,
ab) új építmény létesíthető, meglévő építmény átalakítható, bővíthető, elbontható,
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ac) a  beépítésnek nem feltétele a  Lehel út és a  Podmaniczky utca közötti közlekedési kapcsolat 
biztosítása,

ad) állattartó építmények és állatkifutók – a  közegészségügyi és az  állategészségügyi, továbbá 
a környezetvédelmi követelmények figyelembevételével – elhelyezhetők,

ae) az  építmények funkciójához kapcsolódó állattartáshoz szükséges elemek, berendezések 
az építményen és a környezetében elhelyezhetők,

af ) az épületek Podmaniczky utca felőli homlokzatán gépjárműtároló lejárata létesíthető,
b) a telkek beépítési módja szabadon álló,
c) az elő-, az oldal- és a hátsókert legkisebb szélessége 6 m,
d) az építési telek legnagyobb megengedett beépítési mértéke 80%,
e) az építési telek legnagyobb megengedett szintterületi mutatója 5,5 m2/m2,
f ) az 1. § (1) bekezdésében meghatározott területen új építmény

fa) az építési hely,
fb) a telken belül jelölt szabályozási vonal és építési övezeti határ,
fc) a telek be nem építhető és közcélú zöldfelületi része,
fd) a tervezett gyalogoskapcsolat,
fe) a tervezett közforgalmú vasúti nyomvonal

 figyelembevétele nélkül elhelyezhető.

6. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti ingatlanon a parkoló- és várakozóhelyek kialakításánál az építmények, illetve önálló 
rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához az OTÉK
a) 42. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott számú autóbusz-várakozóhely,
b) 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi parkoló
40%-ának elhelyezését kell biztosítani.

 (2) A  Beruházás keretében megvalósított építményekre vonatkozó használatbavételi engedély kiadásának nem 
feltétele a helyi településrendezési eszközökben előírt infrastruktúra-fejlesztések megvalósulása.

7. § (1) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti hatósági ügyekben – a  (2)  bekezdésben foglaltak figyelembevételével – az  1.  § 
(1)  bekezdése szerinti ingatlanok telkét rendezettnek kell tekinteni abban az  esetben is, ha a  telek helyi építési 
szabályzat szerinti kialakítása és a telkek összevonása még nem történt meg.

 (2) A Beruházás keretében megvalósuló építmények használatbavételi engedélye kiadásának feltétele az (1) bekezdés 
szerinti ingatlanok tekintetében a  helyi építési szabályzatban előírt telekhatár-rendezés végrehajtása, valamint 
annak ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése.

8. § (1) A  Beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály 
rövidebb határidőt nem állapít meg, illetve az  előzetes vizsgálati eljárás, a  környezeti hatásvizsgálati eljárás és 
a természetvédelmi hatósági eljárás kivételével – tizenöt nap.

 (2) A  Beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben a  szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési 
határidő – ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg – nyolc nap.

 (3) A  Beruházással érintett közmű- és energiaszolgáltató, valamint közútkezelő a  benyújtott tervek jóváhagyása 
tekintetében a  tervek benyújtásától számított öt napon belül köteles nyilatkozni. Ha az  eljáró közmű- és 
energiaszolgáltató, közútkezelő öt napon belül nem nyilatkozik, hozzájárulását megadottnak kell tekinteni 
a jóváhagyásra benyújtott terv szerinti tartalommal.

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

10. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 25/2021. (I. 28.) Korm. rendelethez

A Beruházás megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

 1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és bejelentési eljárások,
 3. a  közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos hatósági 

engedélyezési eljárások,
 4. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések 

engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,
 5. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
 6. tűzvédelmi hatósági eljárások,
 7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
 8. hírközlési hatósági eljárások,
 9. környezetvédelmi hatósági eljárások,
10. természetvédelmi hatósági eljárások,
11. útügyi hatósági eljárások,
12. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
13. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
14. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
15. földmérési hatósági eljárások,
16. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
17. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
18. közegészségügyi hatósági eljárások,
19. területrendezési hatósági eljárások,
20. rendezvénytartási és működési engedélyezési eljárások,
21. azok az  1–20.  pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a  Beruházás 

megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
22. az 1–21. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint  
 az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 4/2021. (I. 28.) MNB rendelete
a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör 
gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól szóló 45/2019. (XII. 18.) MNB rendelet módosításáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 173/A.  §-ában kapott felhatalmazás alapján, a  Magyar Nemzeti 
Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 4.  § (7)–(9)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a  következőket 
rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója 
helyettesítésének részletes szabályairól szóló 45/2019. (XII. 18.) MNB rendelet (a  továbbiakban: Rendelet) 2.  § 
(1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Pénzügyi Stabilitási Tanács (a továbbiakban: PST) hoz döntést az 1. § a) pontja szerinti, következő esetekben:]
„h) a  globálisan és egyéb rendszerszinten jelentős hitelintézet és befektetési vállalkozás átfogó vizsgálatának 
lezárására és célvizsgálat intézkedéssel történő lezárására vonatkozó határozatok, ide nem értve, ha a  vizsgált 
intézmény szanálás alatt áll a  döntés meghozatalakor, valamint a  pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának 
megelőzése és megakadályozása tárgyában folytatott célvizsgálat intézkedéssel történő lezárására vonatkozó 
határozatot, amennyiben a bírság összege nem haladja meg az ötvenmillió forintot,”

 (2) A Rendelet 2. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Pénzügyi Stabilitási Tanács (a továbbiakban: PST) hoz döntést az 1. § a) pontja szerinti, következő esetekben:]
„j) a  fizetési rendszer működtetése tevékenység engedélyezése, valamint ezen engedély módosítása és 
visszavonása,”

 (3) A Rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnök hoz döntést – az (1), (2) és (4) bekezdésben 
foglaltak kivételével – az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:]
„a) az  átfogó, cél-, téma-, utóvizsgálatot lezáró határozat és eljáráson kívül hozott határozat, ide nem értve 
a  kizárólag fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárásban és eljáráson kívül, rendkívüli adatszolgáltatást elrendelő, 
valamint a  teljesítési határidő meghosszabbítása tárgyában hozott döntést, továbbá a  pénzmosás és terrorizmus 
finanszírozásának megelőzése és megakadályozása tárgyában folyamatos felügyelés során hozott döntést,”

 (4) A Rendelet 2. § (6) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A tőkepiacok és biztosítók prudenciális, fogyasztóvédelmi felügyeletéért és piacfelügyeletért felelős ügyvezető igazgató 
hoz döntést – az (1) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:]
„h) az  irányítása alá tartozó szervezeti egység által felügyelt biztosításközvetítő alkuszok és többes ügynökök, 
valamint a  pénzpiaci független közvetítők felügyelésének keretében hozott, kivételes és rendkívüli intézkedést 
nem tartalmazó határozat, valamint ezen közvetítők működési, tevékenységi engedélyének hivatalból történő 
visszavonásáról szóló határozat,”

 (5) A Rendelet 2. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  pénzügyi infrastruktúrákért és bankműveletekért felelős ügyvezető igazgató hoz döntést az  1.  § a)  pontja 
szerinti következő esetekben:
a) a  fizetési rendszer működtetése tevékenységet végző szervezet üzletszabályzata, szabályzata és ezek 
módosításának jóváhagyása,
b) az (1) bekezdés j) pontja és az a) pont szerinti határozatok meghozatalára irányuló eljárásokban hozott végzések,
c) –  a  (4)  bekezdés b)  pontjában foglalt döntés kivételével – a  pénzforgalmi, a  fizetési rendszer működtetése, 
a  központi szerződő fél és a  központi értéktári tevékenység, a  felügyelt szervezet MNB rendelettel elrendelt 
statisztikai, valamint a  (4)  bekezdés c)  pontja szerint elrendelt adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének 
a  vezetése alatt álló szervezeti egység általi ellenőrzésével kapcsolatos végzések, ideértve az  eljárási bírság 
kiszabását, az  ellenőrzés alapján előírt, meghatározott cselekmény teljesítésére való kötelezettség teljesítésének 
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halasztása iránti kérelemről való döntést, valamint az ellenőrzés alapján kiszabott bírság mérséklése és elengedése 
iránti kérelem visszautasítását is.”

 (6) A Rendelet 2. § (13) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[A tőkepiacok és biztosítók prudenciális, fogyasztóvédelmi felügyeletéért és piacfelügyeletért felelős ügyvezető igazgató, 
illetve a pénzpiaci szervezetek prudenciális és fogyasztóvédelmi felügyeletéért felelős ügyvezető igazgató irányítása alá 
tartozó szervezeti egység illetékes főosztályvezetője hoz döntést az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:]
„c) a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzése és megakadályozása tárgyában folytatott cél-, téma-, 
rendkívüli cél- és utóvizsgálatban az  adat- és dokumentumbekérő végzésben meghatározott teljesítési határidő 
meghosszabbítása tárgyban hozott végzés, hiánypótlásra felhívó végzés, iratbetekintéshez kapcsolódó végzés.”

 (7) A Rendelet 2. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(14) A Közvetítők prudenciális és fogyasztóvédelmi felügyeleti önálló osztálya vezetője hoz döntést a feladatkörébe 
tartozó, az 1. § a) pontja szerinti, a 2. § (6) bekezdés d) és h) pontja alá nem tartozó egyéb, kivételes és rendkívüli 
intézkedést nem tartalmazó döntések esetében.”

 (8) A  Rendelet 3.  § (1)  bekezdés l)  pontja helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  Rendelet 3.  § (1)  bekezdése 
a következő m) ponttal egészül ki:
[A PST hoz döntést az 1. § b) pontja szerinti következő esetekben:]
„l) engedélyezési eljárás során az engedélyezés tárgyában hozott érdemi döntés,
m) a szanálási hatósági feladatok ellátásához szükséges, a (2) bekezdésben nem nevesített döntések.”

2. §  A Rendelet
a) 2. § (3) bekezdés c) pont ci) alpontjában az „f ) és g)” szövegrész helyébe az „f ), g) és i)” szöveg,
b) 2. § (5) bekezdés c) pontjában a „(17)” szövegrész helyébe a „(13) és (17)” szöveg,
c) 2. § (6) bekezdés d) pontjában a „biztosítási, tőkepiaci közvetítők, valamint a független pénzpiaci közvetítők” 

szövegrész helyébe a „valamint a tőkepiaci közvetítők” szöveg,
d) 2. § (15) bekezdés h) pontjában a „bizonyítvány” szövegrész helyébe a „bizonyítvány és másodlat” szöveg,
e) 2. § (17) bekezdésében a „(8) bekezdés b)” szövegrész helyébe a „(8) bekezdés c)” szöveg
lép.

3. §  Hatályát veszti a Rendelet
a) 2. § (7) bekezdés 4. pontjában az „az elszámolóház,”,
b) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „fenn nem állta vagy”,
c) 4. § a) pontjában a „ , befektetési vállalkozásra”
szövegrész.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. § c) pontja 2021. június 26-án lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 3/2021. (I. 28.) EMMI rendelete
a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet 
módosításáról

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008.  évi XCIX.  törvény 47.  § 
(2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet 
(a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Az R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. §  Hatályát veszti az R. 2. melléklet 1. pont 1.1.30. alpontja.

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

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

1. melléklet a 3/2021. (I. 28.) EMMI rendelethez

Az R. 1. melléklet 1. pont 1.2.6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nemzeti minősítésű színházművészeti szervezet:
A Magyar Állammal közszolgáltatási szerződést kötött nemzeti színházművészeti szervezet:)
„1.2.6. Katona József Nemzeti Színház (Kecskemét)”

2. melléklet a 3/2021. (I. 28.) EMMI rendelethez

Az R. 2. melléklet 3. pont 3.2. alpontja a következő 3.2.4. és 3.2.5. ponttal egészül ki:
(Kiemelt minősítésű zeneművészeti szervezet:
Önkormányzattal közszolgáltatási szerződést kötött kiemelt zeneművészeti szervezet:)
„3.2.4. Anima Musicae Kamarazenekar Egyesület (Sülysáp)
3.2.5. Szent Efrém Közhasznú Alapítvány (Budapest)”
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Az emberi erőforrások minisztere 4/2021. (I. 28.) EMMI rendelete
az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló  
55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi 
XCV. törvény 32.  § (5)  bekezdés x)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.  § (1)  bekezdés 3.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a  következőket 
rendelem el:

1. §  Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet 
(a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § és a 2. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

4. §  E rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal 
kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU)  2015/1535 európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

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

1. melléklet a 4/2021. (I. 28.) EMMI rendelethez

  Hatályát veszti az R. 1. melléklet 5.1. pontjában foglalt táblázat 287. sora.

2. melléklet a 4/2021. (I. 28.) EMMI rendelethez

  Az R. 1. melléklet 5.1. pontjában foglalt táblázat a következő 295–301. sorral egészül ki:

[A B

1.

Hivatalos elnevezés (illetve más 

név vagy rövidítés, illetve külföldön 

gyakran használt más írásmód)

Kémiai név]

295. 5-Br-DMT [2-(5-bromo-1H-indol-3-yl)ethyl]dimethylamine

296. 5-Cl-DMT [2-(5-chloro-1H-indol-3-yl)ethyl]dimethylamine

297. Mephedrene N-methyl-1-(5-methyl-2-thiophenyl)propan-2-amine

298. PTI-3
N-({2-[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-1,3-thiazol-4-yl}
methyl)-2-methoxy-N-methylethan-1-amine

299. Cumyl-Cb-MeGaClone 5-(cyclobutylmethyl)-2-(1-methyl-1-phenyl-ethyl)pyrido[4,3-b]indol-1-one

300. BOH-2C-B 2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)ethanol

301. N-methylbenzedrone 2-[benzyl(methyl)amino]-1-(4-methylphenyl)propan-1-one
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A honvédelmi miniszter 6/2021. (I. 28.) HM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló  
5/2018. (III. 8.) HM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet I.  pont 12.  alpontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. §  A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 5/2018. (III. 8.) HM rendelet 
(a továbbiakban: HM rendelet) 4. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem ítélhető meg támogatás)
„h) csekély összegű támogatás kivételével nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, kivéve azt a vállalkozást, amely 
2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1. és 2021. június 30. között nehéz helyzetbe 
került.”

2. §  A HM rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §  A HM rendelet
a) 2.  § 13.  pontjában a „6.  §-ában meghatározott” szövegrész helyébe a „6.  § (4a) és (4b)  bekezdése szerinti” 

szöveg,
b) 13.  § (1)  bekezdés a)  pontjában, (2)  bekezdésében és 14.  § (1)  bekezdésében a „G:7” szövegrész helyébe 

a „G:5” szöveg,
c) 13. § (1) bekezdés b) pontjában és (2) bekezdésében a „G:11” szövegrész helyébe a „G:6” szöveg és
d) 14. § (1) bekezdésében a „G:13” szövegrész helyébe a „G:8” szöveg
lép.

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

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter



M
A
G
Y
A
R
	K

Ö
Z
L
Ö
N
Y
	•	2021.	évi	13.	szám

 
315

1. melléklet a 6/2021. (I. 28.) HM rendelethez
„1. melléklet az 5/2018. (III. 8.) HM rendelethez

A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

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

1. Áht. azonosító Címnév Alcímnév Jogcímcsoportnév Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre
Támogatás biztosításának 

módja
Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból 

finanszírozott költségvetési 

támogatás közreműködő 

szervezete

2. Fejezeti kezelésű előirányzatok 

3. Ágazati célelőirányzatok

4. 272578

NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő 

készenléti alegységek alkalmazásának kiadásai 

(NRF, Battle Group, DCM és NFIU)

Az alegységek felkészülése és alkalmazása során 

felmerülő költségek fedezetének biztosítása.

a készenléti alegységként kijelölt honvédelmi 

szervezet

működési vagy felhalmozási 

célú támogatás állam-

háztartáson belül történő 

átadása

HM Védelemgazdasági Hivatal 

(a továbbiakban: HM VGH) 

5. 032025
Civil, érdekképviseleti szervek és alapítványok 

támogatása

A honvédelem érdekében tevékenykedő civil 

és érdekképviseleti szervezetek, valamint 

alapítványok támogatása.

A honvédelem érdekében tevékenykedő

civil szervezetek, így különösen

– honvéd sportegyesületek

– a katonai hagyományokat őrző és 

érdekvédelmi feladatokat ellátó egyesületek

– sport- és kulturális egyesületek

– a hadirokkantak, hadigondozottak 

egyesülete vagy szövetsége

– hadisírgondozási és -kutatási feladatokat 

ellátó egyesületek

– oktatási és tudományos szövetségek

2. honvédségi érdekvédelmi szervek és 

nyugdíjasklubok

3. közalapítványok

pályázati úton vagy 

egyedi döntéssel
nyújtható

egy összegben vagy 

részletekben

az Ávr. 84. § 

(2) bekezdés 

a) pontja szerinti 

felhatalmazó 

nyilatkozat, vagy 

külföldi illetőségű 

kedvezményezettnél 

zálogjog, óvadék, 

bankgarancia vagy 

kezesség

a Magyar Honvédség 

(a továbbiakban: MH) 

Szociálpolitikai Közalapítvány 

esetén az MH Parancsnoksága, 

a hadisírgondozással és 

kutatással kapcsolatos 

támogatások esetében a HM 

Hadtörténeti Intézet és Múzeum 

6. 241189
Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok 

támogatása

A HM tulajdonosi joggyakorlása alatt álló 

nonprofit gazdasági társaságok

működési és – a működés érdekében felmerülő – 

felhalmozási jellegű költségeinek, valamint 

a tulajdonosi joggyakorló által elrendelt 

célfeladatok megvalósításának egyedi döntés 

alapján történő finanszírozása.

1. HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs 

Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság

2. Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaság 

egyedi döntéssel nyújtható
egy összegben vagy

részletekben

az Ávr. 84. § 

(2) bekezdés 

a) pontja szerinti 

felhatalmazó 

nyilatkozat

7. Honvédelmi Sportszövetség támogatása

8. 367084
Honvédelmi Sportszövetség 

működésének támogatása

A Honvédelmi Sportszövetség általános 

működésének elősegítése és az általa ellátott 

feladatok támogatása.

Honvédelmi Sportszövetség egyedi döntéssel nyújtható
egy összegben vagy 

részletekben

az Ávr. 84. § 

(2) bekezdés 

a) pontja szerinti 

felhatalmazó 

nyilatkozat

9. 032706 Nemzetközi kártérítés

Az MH feladatainak ellátásával összefüggő 

nemzetközi kártérítési ügyekkel kapcsolatos 

eljárás részletes szabályairól szóló 

kormányrendeletben meghatározottak 

szerint az MH feladatával összefüggésben 

a Magyarország területén tartózkodó külföldi 

fegyveres erők által magyar harmadik félnek 

okozott károk, valamint az MH által külföldi 

harmadik félnek vagy külföldi harmadik fél által 

az MH-nak külföldön okozott károk megtérítése.

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

1. Áht. azonosító Címnév Alcímnév Jogcímcsoportnév Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre
Támogatás biztosításának 

módja
Támogatási előleg Rendelkezésre bocsátás módja Visszafizetés határideje Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv

Európai uniós forrásból 

finanszírozott költségvetési 

támogatás közreműködő 

szervezete

10. 220459 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Programjához

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági 

Beruházási Programja keretében megvalósuló 

beruházásokhoz Magyarország által nyújtott 

hozzájárulások pénzügyi fedezetének 

biztosítása.

az Észak-atlanti Szerződés Szervezete 

Biztonsági Beruházási Programja keretében 

megvalósuló beruházási programok

közvetlen kifizetés HM VGH 

11. 014881
Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt 

végrehajtó közalapítványhoz

A hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó 

közalapítvány működésének és az általa 

biztosított juttatások támogatása.

a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó 

közalapítvány

a hadigondozásról 

szóló törvény alapján
nyújtható részletekben

az Ávr. 84. § 

(2) bekezdés 

a) pontja szerinti 

felhatalmazó 

nyilatkozat

12. 297157 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések

A NATO szervezetei, valamint egyes feladatai 

és ügynökségei költségeihez és az EU védelmi 

célú közös finanszírozású alapjaihoz történő 

hozzájárulás.

NATO szervezetei és ügynökségei, továbbá 

az EU pénzügyi alapjai, a műveletek során 

felmerülő válságkezelő és békefenntartó 

műveletekben részt vevő magyar katonai 

szervezetek és személyek részére az EU által 

biztosított logisztikai és infrastrukturális 

ellátáshoz

közvetlen kifizetés HM VGH 

13. 368439
Tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó 

kiadások

A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó 

kiadások.

a tömeges bevándorlás kezelésében érintett 

honvédelmi szervezetek

előirányzat-

átcsoportosítással
nyújtható

egy összegben vagy 

részletekben

14. 386839 Honvédelmi szolgálati juttatás tartalék

A honvédelmi szolgálati juttatás jövőben 

esedékes kifizetései érdekében tartalékolt 

előirányzat fedezet.

Honvédelmi szervezetek hivatásos és 

szerződéses állománya 

egyedi döntéssel, 

pénzügyminiszteri 

egyetértéssel történő 

előirányzat-átcsoportosítással

HM VGH 

15. Védelmi felkészítés előirányzatai

16. 388039
Honvédelmi- és gazdasági 

felkészülés központi kiadásai

A honvédelmi igazgatási feladatok, a fővárosi- 

és megyei védelmi bizottságok működésének, 

a területi- és helyi védelmi igazgatás 

feladatainak, valamint a honvédelemben 

közreműködő egyéb szervek honvédelmi 

feladatainak támogatása, a honvédelmi 

igazgatási képzések finanszírozása, 

a gazdaságfelkészítés feladatainak támogatása, 

a közszolgálati média különleges jogrendi 

időszaki működésre történő felkészítése, 

valamint a honvédelmi feladatok – így 

különösen állami céltartalék-készletek 

fenntartása, védőeszköz készletek 

karbantartása – támogatása.

Költségvetési szervek, fejezeti kezelésű 

előirányzatok

előirányzat- 

átcsoportosítással

A honvédelmi miniszter 

által előkészített 

kormányhatározat 

alapján történő végleges 

átcsoportosítás, 

egy összegben vagy 

részletekben, időarányosan 

vagy teljesítésarányosan.

17. 388040

Honvédelmi Tanács és 

a Kormány speciális működési 

feltételeinek biztosítása

A speciális objektumok üzemeltetése, a védelmi 

igazgatás infokommunikációs rendszerének 

működtetése, fenntartása, fejlesztése, a NATO 

Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló 

Nemzeti Intézkedési Rendszer működtetése, 

és a különleges jogrendben történő vezetési 

feltételek biztosítása. 

Költségvetési szervek, fejezeti kezelésű 

előirányzatok és központi kezelésű 

előirányzatok

előirányzat- 

átcsoportosítással

A honvédelmi miniszter 

által előkészített 

kormányhatározat 

alapján történő végleges 

átcsoportosítás, 

egy összegben vagy 

részletekben, időarányosan 

vagy teljesítésarányosan.

”
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 19/2021. (I. 28.) KE határozata
államtitkári kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés j)  pontja, valamint a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 
202.  § (2)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök javaslatára – dr. Ökrös Oszkárt 2021. január 28-ai hatállyal 
az Igazságügyi Minisztérium államtitkárává kinevezem.

Budapest, 2021. január 22.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. január 25.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/00392-2/2021.

A köztársasági elnök 20/2021. (I. 28.) KE határozata
altábornagy szolgálati viszonyának megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 32. § (1) bekezdése, 80. § (2) bekezdés d) pontja 
és 86.  § (2)  bekezdés e)  pontja alapján – a  belügyminiszter javaslatára – dr. Hoffmann Imre tűzoltó altábornagy 
hivatásos szolgálati viszonyát 2021. február 5-ei hatállyal felmentéssel megszüntetem.

Budapest, 2020. december 21.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2020. december 23.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/04741-2/2020.
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A Kormány 1014/2021. (I. 28.) Korm. határozata
a Magyar Házak Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság működését érintő egyes kérdésekről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  Magyar Házak Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6726 Szeged, 

Közép fasor 1–3., cégjegyzékszám: 06-09-014103, a  továbbiakban: Társaság) a  Miniszterelnökség tulajdonosi 
joggyakorlása alól az Emberi Erőforrások Minisztériuma tulajdonosi joggyakorlása alá kerüljön;

 2. az 1.  pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca 
nélküli minisztert, hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a  Társaság tekintetében 
a  tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlójaként az  emberi erőforrások minisztere kerüljön 
kijelölésre.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: 2021. február 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1015/2021. (I. 28.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretén belül a salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház komplex fejlesztése 
megvalósítása érdekében szükséges 2021. évi forrás átcsoportosításáról és a szükséges többlettámogatás 
biztosításáról

 1.  A  Kormány – figyelemmel a  Magyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti 
együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 
4. pont a) alpontjára –
a) egyetért az  új Onkológiai Központ kialakítását célzó beruházás (a továbbiakban: Beruházás) végrehajtásához 

az  eddig megállapított mindösszesen 16 536 370 000 forint költségvetési támogatáson felül a  2021. évben 
szükséges további 903 348 000 forint többletforrás bevonásával azzal, hogy a  forrásigény a  Magyarország 
2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet  
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaságvédelmet szolgáló 
miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére 
kerüljön biztosításra;

b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
a Beruházás megvalósításához a 2021. évben szükséges 5 817 299 100 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el 
a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 10. Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei cím,  
2. Gyógyító-megelőző ellátás intézetei alcím javára, a  Kvtv. 1.  melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 
2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű 
előirányzatok alcím, 2. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére, az 1. melléklet szerint.
Felelős: pénzügyminiszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2021. január 31.

 2.  A  Modern Városok Program keretén belül a  salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház komplex fejlesztése 
megvalósításához szükséges támogatás biztosításáról szóló 1577/2018. (XI. 15.) Korm. határozat 1. pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
[A Kormány, figyelemmel a  Magyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti 
együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 
4. pont a) alpontjára,]
„1. egyetért a  Modern Városok Program keretében egy új Onkológiai Központ kialakításának és a  kiegészítő 
egészségügyi fejlesztéseknek (a továbbiakban: Beruházás) a  salgótarjáni Szent Lázár Megyei Kórház  
(a továbbiakban: Kórház) általi megvalósításával, valamint azzal, hogy a  Beruházáshoz kapcsolódó megvalósítási 
feladatok mindösszesen 17 439 718 000 forint összegű költségvetési támogatással valósuljanak meg, az  alábbi 
költségvetési évek szerinti bontásban:
a) a 2018. évben 746 123 000 forint,
b) a 2019. évben 3 940 627 000 forint,
c) a 2020. évben 6 935 668 900 forint,
d) a 2021. évben 5 817 299 100 forint;”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1015/2021. (I. 28.) Korm. határozathoz

XLVII. Gazdaságvédelmi Alap
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

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

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 
1 Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok

358951 2 Modern Városok Program
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -5 817 299 100

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei

331662 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei
K6 Beruházások 5 817 299 100

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
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 
1 Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok

358951 2 Modern Városok Program -5 817 299 100
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331662 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 5 817 299 100

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: 2021. január 31. 5 817 299 100 5 817 299 100

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

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár  1 példány

T Á M O G A T Á S 

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 

Költségvetési év: 2021.

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

K I A D Á S O K 

B E V É T E L
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A Kormány 1016/2021. (I. 28.) Korm. határozata
a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum egyes intézményeinek 21. századi elvárásoknak megfelelő fejlesztését 
célzó beruházás előkészítéséhez szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért a  Zalaegerszegi Szakképzési Centrum egyes intézményeinek 21. századi elvárásoknak megfelelő 

fejlesztésének (a továbbiakban: Beruházás) koncepciójával és a Beruházás annak megfelelő, az állami magasépítési 
beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 4. § (7) bekezdés a) pontja és (8) bekezdése szerinti 
kormányzati magasépítési beruházásként történő előkészítésével az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Zalaegerszeg 
belterület 4875 és 5028 helyrajzi számú ingatlanokon;

 2. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként az innovációért és technológiáért felelős minisztert jelöli ki;
 3. a Beruházásnak a  Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 2.  § 

(2) bekezdés a), c)–e), g), k)–l) és n)–p) pontja szerinti előkészítési fázisaira összesen 200 100 000 forint forrást biztosít 
azzal, hogy az előkészítési fázisokat legkésőbb 2021. december 31. napjáig kell megvalósítani;

 4. egyetért azzal, hogy a Beruházás
a) előkészítője a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum,
b) megvalósítója a Beruházási Ügynökség legyen;

 5. az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 
a  Beruházás 3.  pont szerinti előkészítési fázisainak finanszírozása érdekében összesen 200  100  000 forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt, valamint a  nem rendeltetésszerűen felhasznált 
rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel a  Magyarország 2021.  évi központi költségvetéséről szóló 
2020.  évi XC.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 1.  Központi 
kezelésű előirányzatok cím, 1.  Központi tartalékok alcím, 2.  Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, 
a  Kvtv. 1.  melléklet XVII.  Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 8.  Szakképzési Centrumok cím javára, 
az 1. melléklet szerint;
az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal
az elszámolás, valamint a fel nem használt és a nem rendeltetésszerűen felhasznált rész visszafizetése tekintetében

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2022. március 31.

 6. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Beruházás megvalósítására lefolytatott 
feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján készítsen előterjesztést a  Kormány részére a  Beruházás 
megvalósításáról, a  kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a  kifizetések ütemezésének, 
továbbá az  innovációért és technológiáért felelős miniszter közreműködésével az  üzemeltetési költségek, 
valamint a Beruházás során létrejövő vagyonelemek tulajdonviszonyaira, vagyonkezelőjére, üzemeltetőjére, illetve 
használójára vonatkozó javaslat bemutatásával.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a Beruházás megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárást követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1016/2021. (I. 28.) Korm. határozathoz

XLVII. Gazdaságvédelmi Alap
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

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

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

hatása
 XLVII. Gazdaságvédelmi Alap

1 Központi kezelésű előirányzatok
1 Központi tartalékok

375739 2 Beruházás Előkészítési Alap
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -200 100 000

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
354406 8 Szakképzési Centrumok

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 200 100 000

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

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

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

hatása

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

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

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

hatása
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

354406 8 Szakképzési Centrumok 200 100 000

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

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 200 100 000 200 100 000

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

Magyar Államkincstár  1 példány
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A Kormány 1017/2021. (I. 28.) Korm. határozata
kormánybiztos kinevezéséről

 1.  A  Kormány a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 12.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva 2021. február 1. napjától Prof. Dr. Palkovics Lászlót a  Magyarország Kormánya és a  Kínai 
Népköztársaság Kormánya között a  Budapest–Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi 
szakaszának fejlesztése, kivitelezése és finanszírozása kapcsán született Egyezmény kihirdetéséről szóló 2016. évi  
XXIV. törvényben foglalt feladatok koordinációjáért felelős kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.

 2.  A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében
a) ellátja a  Budapest–Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának fejlesztése 

(a továbbiakban: projekt) előrehaladásával összefüggésben felmerülő, jogalkotással kapcsolatos előkészítési 
feladatokat, kezdeményezi a jogalkotásra vonatkozó döntések meghozatalát,

b) ellátja a  projekt megvalósításával összefüggő kormányzati és – a  külpolitikáért felelős miniszterrel és 
az államháztartásért felelős miniszterrel együttműködésben – nemzetközi koordinációs feladatokat,

c) koordinálja a  Kínai–Magyar Vasúti Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság működését, valamint 
a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság projekttel kapcsolatos tevékenységét,

d) elősegíti, nyomon követi és ellenőrzi a  közlekedésért felelős miniszter projekttel kapcsolatban hozott 
szakpolitikai döntéseinek végrehajtását.

 3.  A kormánybiztos feladatkörével összefüggésben
a) a tevékenységével érintett személyektől, szervezetektől – személyes adatnak nem minősülő – adatokat, 

információkat kérhet,
b) a feladatellátásához kapcsolódó dokumentumokba – a  vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek 

megfelelően – betekinthet,
c) az érintett gazdasági társaságok vezetői részére intézkedés megtételét javasolhatja, és figyelemmel kísérheti 

azok végrehajtását, valamint részt vehet a gazdasági társaságok vezető testületeinek ülésein.
 4.  A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök irányítja.
 5.  A kormánybiztos tevékenységét titkárság nem segíti.
 6.  A kormánybiztos tevékenységét díjazás nélkül látja el.
 7.  Ez a határozat 2021. február 1-jén lép hatályba.
 8.  Hatályát veszti a kormánybiztos kinevezéséről szóló 1015/2019. (I. 25.) Korm. határozat.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1018/2021. (I. 28.) Korm. határozata
a bajai sportuszoda és élményfürdő beruházás előkészítéséről

A Kormány
 1. egyetért a  bajai sportuszoda és élményfürdő létrehozására irányuló beruházás (a  továbbiakban: Beruházás) 

kormányzati magasépítési beruházásként történő előkészítésével;
 2. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét és a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy 

–  Baja Város Önkormányzatának bevonásával – vizsgálják meg Baja város közigazgatási területén a  Beruházásra 
alkalmas ingatlanokat, és a  vizsgálat eredménye alapján – a  Beruházási Ügynökség bevonásával – készítsenek 
előterjesztést a Kormány részére a Beruházás előkészítésére vonatkozóan;

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: 2021. augusztus 31.
 3. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket a  bajai sportuszoda és 

élményfürdő fejlesztése beruházás előkészítésének a  Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról 
szóló 1395/2019. (VI. 28.) Korm. határozat [a  továbbiakban: 1395/2019. (VI. 28.) Korm. határozat] 6.  pontja szerint 



324	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	13.	szám	

átcsoportosított forrásnak a  Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 
8. § (1) bekezdése szerinti elszámolása, valamint az összeg fel nem használt és nem rendeltetésszerűen felhasznált 
részének visszafizetése tekintetében;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

 4. visszavonja az 1395/2019. (VI. 28.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1019/2021. (I. 28.) Korm. határozata
a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ részeként a Baross Imre Artistaképző Intézet Előadó-művészeti 
Szakgimnázium, Gimnázium és Alapfokú Táncművészeti Iskola elhelyezését célzó beruházással összefüggő 
intézkedésekről

A Kormány a  Nemzeti Cirkuszművészeti Központ elhelyezésével összefüggő intézkedésekről szóló 1495/2019. (VIII. 2.)  
Korm. határozatban foglalt célok végrehajtása érdekében
 1.  egyetért az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest VI. kerület, belterület 28224/15, 28224/16, 28224/17, 

28224/20, 28224/22, 28224/23, 28224/24, 28224/25 és 28224/26 helyrajzi számú ingatlanokon, természetben 
a Nyugati pályaudvar melletti, Eiffel tér – vasúti pálya – Ferdinánd híd – Podmaniczky utca által határolt területen 
a  Nemzeti Cirkuszművészeti Központ fenntartásában működő Baross Imre Artistaképző Intézet Előadó-művészeti 
Szakgimnázium, Gimnázium és Alapfokú Táncművészeti Iskola elhelyezésével (a továbbiakban: Beruházás),  
és jóváhagyja a Beruházás koncepcióját;

 2.  a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;
 3.  egyetért azzal, hogy a Beruházás

a) előkészítője az emberi erőforrások minisztere együttműködésével és szakmai felügyeletével a Nemzeti Artista-, 
Előadó- és Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1146 Budapest, 
Állatkerti út 12. a. ép., adószám: 20671675-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-912823) (a továbbiakban: Központ),

b) megvalósítója a Beruházási Ügynökség
legyen;

 4.  egyetért azzal, hogy a  Beruházásnak az  állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.)  
Korm. rendelet 4. § a), b), c), e), f ), g), l), n), o), p) pontja szerinti előkészítési fázisait, továbbá azokhoz kapcsolódóan 
egyéb, a Beruházás teljes körű előkészítésére irányuló, a Központ feladatkörébe tartozó intézkedéseket a Központ 
a rendelkezésére álló forrásainak terhére 2021. november 30. napjáig végezze el;

 5.  felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) és a  MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság közreműködésével gondoskodjon
a) a  Budapest VI. kerület, belterület 28224/15 és 28224/16 helyrajzi számú ingatlanoknak kizárólagosan 

a magyar állam tulajdonába történő kerüléséről,
b) az a) pont szerinti ingatlanok megosztásáról oly módon, hogy – amennyiben az lehetséges – a vasútüzemhez 

nem szükséges területeknek az  1.  mellékletben meghatározott részei önálló ingatlanként kerüljenek 
kialakításra;
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: 2021. június 30.

 6.  felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az  MNV Zrt. közreműködésével 
gondoskodjon az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest VI. kerület belterület 28224/17, 28224/20, 28224/22 és 
28224/26 helyrajzi számú ingatlanok megosztásáról oly módon, hogy a vasútüzemhez nem szükséges területeknek 
az 1. mellékletben meghatározott részei önálló ingatlanként kerüljenek kialakításra;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: 2021. augusztus 15.
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 7.  felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere 
bevonásával – az MNV Zrt. közreműködésével – tegye meg a szükséges intézkedéseket
a) az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest VI. kerület, belterület 28224/15, 28224/16 helyrajzi számú 

ingatlanok 5. pont a) és b) alpontja szerinti, valamint a Budapest VI. kerület, belterület 28224/17, 28224/20, 
28224/22 és 28224/26 helyrajzi számú ingatlanok 6.  pont szerinti megosztásával létrejövő ingatlanoknak 
és a  Budapest VI. kerület, belterület 28224/23, 28224/24 és 28224/25 helyrajzi számú ingatlanoknak 
az összevonása érdekében, valamint

b) az  a)  pont szerint létrejövő új ingatlannak a  Központ részére történő vagyonkezelésbe adása érdekében 
azzal, hogy vizsgálja meg az ingyenes vagyonkezelésbe adás feltételeit, és ezek fennállása esetén tegye meg 
a szükséges intézkedéseket az ingyenes vagyonkezelésbe adás érdekében;
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2021. december 31.

 8.  felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  Beruházás megvalósítása 
érdekében lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján készítsen előterjesztést a  Kormány 
részére a  Beruházás megvalósításáról, a  kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a  kifizetések 
ütemezésének bemutatásával;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: a Beruházás megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően

 9.  a Beruházás során létrejövő vagyonelemek jövőbeni vagyonkezelőjének a Központot jelöli ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1019/2021. (I. 28.) Korm. határozathoz
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A miniszterelnök 4/2021. (I. 28.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár kinevezéséről

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 236.  § (1)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva 
– az igazságügyi miniszter előterjesztésére – megállapítom, hogy

dr. Ökrös Oszkárnak, az  Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkárának e  megbízatása a  kormányzati 
igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 228.  § (1)  bekezdés d)  pontja alapján, politikai felsővezetővé történő 
kinevezésére tekintettel

– 2021. január 27-ei hatállyal –

megszűnik, egyidejűleg

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 234.  § (1)  bekezdése alapján – az  igazságügyi miniszter 
javaslatára –

Szilágyi Tamást

az Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkárává

– 2021. január 28-ai hatállyal – kinevezem.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
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