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III. Kormányrendeletek

A Kormány 158/2021. (III. 31.) Korm. rendelete
a körforgásos gazdaságra történő átállás érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 
a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. és 11. pontjában,
a 3. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 13. pontjában,
a 4. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 6. pontjában,
az 5. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. és 12. pontjában,
a 6. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. pontjában,
a 7. alcím tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (1) bekezdés 5. és 14. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló  
343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.)  
Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről 
szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A csomagolásról és a  csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló  
442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet] 2.  § (1)  bekezdése 
a következő 9a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„9a. társított (kompozit) csomagolás: olyan csomagolás, amely különböző anyagok kézi erővel szét nem választható 
két vagy több rétegéből áll, egyetlen integrált egységet képezve, amely egy belső tartályból és egy külső 
burkolatból áll, amelyet ennek megfelelően töltenek meg, tárolnak, szállítanak és ürítenek ki;”

3. §  A 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a következő 2a. alcímmel egészül ki:
„2a. Csomagolási hulladék a körforgásos gazdaságban
2/A.  § (1) A  csomagolási hulladék képződésének megelőzését és a  csomagolás környezetre gyakorolt hatásának 
minimálisra csökkentését a  hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a  továbbiakban: Ht.) 5.  mellékletével 
összhangban kell elérni.
(2) A hulladékká vált társított csomagolást elkülönítetten kell gyűjteni.”

4. §  A 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) 2025. december 31-ig el kell érni, hogy a  tárgyévben országosan képződő hulladékká vált csomagolás teljes 
tömegének legalább 65%-át újrafeldolgozzák úgy, hogy a  tárgyévben országosan képződő, hulladékká vált 
csomagolás anyagfajtáinak teljes tömegéhez viszonyítva anyagfajtánként a  minimális újrafeldolgozási arány 
a következő legyen:
a) műanyagok esetében 50%,
b) fa esetében 25%,
c) vasfémek esetében 70%,
d) alumínium esetében 50%,
e) üveg esetében 70%,
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f ) papír és karton esetében 75%.
(2b) 2030. december 31-ig el kell érni, hogy a  tárgyévben országosan képződő hulladékká vált csomagolás teljes 
tömegének legalább 70%-át újrafeldolgozzák úgy, hogy a  tárgyévben országosan képződő, hulladékká vált 
csomagolás anyagfajtáinak teljes tömegéhez viszonyítva anyagfajtánként a  minimális újrafeldolgozási arány 
a következő legyen:
a) műanyagok esetében 55%,
b) fa esetében 30%,
c) vasfémek esetében 80%,
d) alumínium esetében 60%,
e) üveg esetében 75%,
f ) papír és karton esetében 85%.”

5. §  A 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a következő 4a. és 4b. alcímmel egészül ki:
„4a. Eltérés a célértékektől
9/A. § (1) A hulladékgazdálkodásért felelős miniszter a 9. § (2a), illetve (2b) bekezdés a)–f ) pontja szerinti célértékek 
elérésére előírt teljesítési határidő legfeljebb 5 évvel való elhalasztását – végrehajtási terv megküldésével – 
a  9.  § (2a) és (2b)  bekezdésében meghatározott határidőt megelőző 2. év végéig kezdeményezheti az  Európai 
Bizottságnál (a továbbiakban: Bizottság).
(2) Az (1) bekezdés szerint elkészített végrehajtási terv a Ht. 92/C. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti végrehajtási 
tervvel egyesítve is összeállítható.
(3) A végrehajtási tervben foglalt célértéktől való eltérés feltételei a következők:
a) az országosan képződő hulladékká vált csomagolás teljes tömegére előírt minimális újrafeldolgozási aránytól 
lefelé nem lehet eltérni,
b) az eltérés legfeljebb 15 százalékpont lehet egyetlen célértéktől vagy két célérték között megosztva,
c) az eltérés eredményeként az egyes célértékre vonatkozó újrafeldolgozási arány nem csökkenhet 30% alá, és
d) az eltérés eredményeként az  üveg, illetve a  papír és karton vonatkozásában a  célértékre vonatkozó 
újrafeldolgozási arány nem csökkenhet 60% alá.
(4) Ha a  Bizottság a  végrehajtási tervet nem fogadja el, a  Bizottság tájékoztatásának kézhezvételétől számított 
három hónapon belül a  tervet a  hulladékgazdálkodásért felelős miniszter felülvizsgálja, és újból benyújtja 
a Bizottság részére.
(5) Az (1) bekezdés szerinti végrehajtási terv legalább az alábbiakat kell, hogy tartalmazza:
a) a csomagolási hulladék újrafeldolgozására, hulladéklerakókban való elhelyezésére és egyéb kezelésére vonatkozó 
korábbi, jelenlegi és várható arányok, valamint a csomagolási hulladékot alkotó hulladékáramok értékelése;
b) az érvényben levő hulladékgazdálkodási tervek és hulladékmegelőzési programok végrehajtásának értékelése;
c) azon okok megjelölése, amelyek alapján úgy ítélhető meg, hogy nem érhető el a 9. § (2a) és (2b) bekezdésében 
meghatározott célérték az  előírt határidőn belül, valamint az  e  célértékek eléréséhez szükséges határidő-
hosszabbítás értékelése;
d) az ahhoz szükséges intézkedések megjelölése, melyek azt valószínűsítik, hogy a határidő-hosszabbítással a 9. § 
(2a) és (2b)  bekezdésében meghatározott célérték az  (1)  bekezdés szerinti halasztási határidőn belül elérhető, 
ideértve a hulladékhierarchia alkalmazását ösztönző megfelelő gazdasági eszközöket és más intézkedéseket;
e) a  d)  pontban meghatározott intézkedések végrehajtására vonatkozó ütemterv, a  végrehajtásukért felelős 
szerv meghatározása, valamint a  határidő-hosszabbítás esetén alkalmazandó célértékek eléréséhez való egyedi 
hozzájárulásuk értékelése;
f ) a hulladékgazdálkodás finanszírozására vonatkozó információk a „szennyező fizet” elvvel összhangban;
g) ha szükséges, az  adatminőség javítására irányuló intézkedések meghatározása a  hulladékgazdálkodási 
teljesítmény jobb tervezése és nyomon követése érdekében.

4b. A célérték számításának szabályai
9/B. § A 9. § (2a) bekezdésében meghatározott célérték elérésének számítását – a 2005/270/EK bizottsági határozat 
előírásainak megfelelően – a 4. melléklet szerint kell végezni.”

6. § (1) A 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul
 (2) A 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a 3. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.
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7. § (1) A 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„g) a  csomagolásról és a  csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i  
(EU) 2018/852 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)

 (2) A 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„j) a hulladékokkal kapcsolatos adatoknak a  2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően 
való kiszámítására, ellenőrzésére és jelentésére vonatkozó szabályok megállapításáról és a C(2012) 2384 bizottsági 
végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 7-i (EU) 2019/1004 bizottsági végrehajtási 
határozat”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

8. §  A 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
a) 9.  § (2)  bekezdésében a  „hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a  továbbiakban: Ht.)” szövegrész 

helyébe a „Ht.” szöveg, a „hasznosítási” szövegrész helyébe az „újrafeldolgozási” szöveg,
b) 9. § (3) bekezdésében a „(2) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(2)–(2b) bekezdésben” szöveg,
c) a 6. alcím címében az „információs” szövegrész helyébe az „informatikai” szöveg
lép.

3. Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 
445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

9. §  Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012.  
(XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet] 2.  § (1)  bekezdése a  következő 
5a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„5a. forgalmazott hordozható elem, akkumulátor: az  adott évben Magyarország területén forgalomba hozott 
hordozható elem, akkumulátor, ide nem értve azokat a  hordozható elemeket és akkumulátorokat, amelyeket 
a  végfelhasználók részére történt eladást megelőzően ugyanabban az  évben véglegesen kivittek Magyarország 
területéről;”

10. §  A 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a következő 2a. alcímmel egészül ki:
„2a. Elem- és akkumulátorhulladék a körforgásos gazdaságban
2/A.  § Az  elemek és akkumulátorok, valamint az  életciklusukban közreműködő gazdasági szereplők – a  gyártók, 
a  forgalmazók, a  felhasználók és a  hulladékkezelők – környezetvédelmi teljesítményének folyamatos javítását 
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 5. mellékletében foglalt eszközök alkalmazásával 
kell elérni.”

11. §  A 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„g) az  elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK irányelv, az  elemekről és akkumulátorokról, valamint 
a  hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelv, valamint az  elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/849 európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)

12. §  A 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
a) 11. § (2) bekezdés e) pontjában a „forgalmazott elem” szövegrész helyébe a „forgalmazott hordozható elem” 

szöveg,
b) 20/A. §-ában az „a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény” szövegrész helyébe a „Ht.” szöveg,
c) 27.  §-ában a  „12.  cikk (1) és (5)  bekezdésében, 22.  cikkében, valamint” szövegrész helyébe a  „12.  cikk 

(1) bekezdésében, valamint” szöveg
lép.
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4. A hulladékgazdálkodási tervekre és a megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról 
szóló 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet módosítása

13. § (1) A hulladékgazdálkodási tervekre és a  megelőzési programokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 310/2013. 
(VIII. 16.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet] 2.  melléklete a  4.  melléklet szerint 
módosul.

 (2) A 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet 3. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

14. §  A 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet
a) 1.  § (1)  bekezdésében a  „Terv és a  területi hulladékgazdálkodási terv (a  továbbiakban együtt: 

hulladékgazdálkodási terv)” szövegrész helyébe a „Terv (a továbbiakban: hulladékgazdálkodási terv)” szöveg, 
a  „Program és a  területi megelőzési program (a  továbbiakban együtt: megelőzési program)” szövegrész 
helyébe a „Program (a továbbiakban: megelőzési program)” szöveg,

b) 3. melléklet 2.1. pontja nyitó szövegrészében a „kapcsolatos célkitűzések” szövegrész helyébe a „kapcsolatos 
meglévő intézkedések, célkitűzések” szöveg

lép.

15. §  Hatályát veszti a 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet 1. § (4a)–(4d) bekezdése.

5. Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási 
tevékenységekről szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet módosítása

16. §  Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 
197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet] 2a. alcíme a  következő 
2/B. §-sal egészül ki:
„2/B.  § A  hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezések elektromos és elektronikus berendezésekből 
származó hulladékainak képződése és a  hulladékok kezelése nyomán bekövetkező, környezetre káros hatások 
megelőzése vagy csökkentése, valamint az erőforrás-felhasználás általános hatásainak csökkentése és e felhasználás 
hatékonyságának javítása, továbbá a környezetet és az emberi egészség védelme érdekében a hulladékhierarchia 
alkalmazását szolgáló gazdasági és egyéb intézkedéseket, illetve az  azokkal egyenértékű megoldásokat a  Ht. 
5. melléklete szerint kell meghatározni.”

17. §  A 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet a következő 19/A. §-sal egészül ki:
„19/A.  § A  7. és a  8.  melléklet berendezéskategóriánkénti adatszolgáltatását az  1.  melléklet 1.4.  pontja szerinti 
nagygépek kategórián belül nagygépek a  fotovoltaikus panelek kivételével, valamint fotovoltaikus panelek 
bontásban kell külön-külön szolgáltatni.”

18. §  A 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„e) az  elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK irányelv, az  elemekről és akkumulátorokról, valamint 
a  hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelv, valamint az  elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/849 európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)

19. §  A 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„e) az  elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelv alkalmazásában az adatok kiszámítására, ellenőrzésére és jelentésére vonatkozó szabályok megállapításáról 
és az  adatformátumok meghatározásáról szóló, 2019. december 17-i (EU) 2019/2193 bizottsági végrehajtási 
határozat”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
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20. §  A 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet
a) 2a. alcím címében a „vonatkozó szabályok” szövegrész helyébe a „vonatkozó szabályok, az  elektromos és 

elektronikus berendezésekből származó hulladékok a körforgásos gazdaságban” szöveg,
b) 17. § (1) bekezdésében az „adatlapon” szövegrész helyébe az „adattartalmat” szöveg,
c) 30.  § (2)  bekezdésében az  „(5)  bekezdésében meghatározott jelentéstételi kötelezettség végrehajtásáról 

– a  2004/249/EK bizottsági határozat, valamint a  2005/369/EK bizottsági” szövegrész helyébe 
a  „(6)  bekezdésében meghatározott jelentéstételi kötelezettség végrehajtásáról, a  hozzá kapcsolódó 
minőség-ellenőrzési jelentés mellékelésével – a 2004/249/EK bizottsági határozat, a 2005/369/EK bizottsági 
határozat, valamint az (EU) 2019/2193 bizottsági végrehajtási” szöveg,

d) 7. melléklet 2. pont f ) alpontjában, 8. melléklet 1.2. pont c) alpontjában és 2.2. pont c) alpontjában az „évben 
hasznosított” szövegrész helyébe az „évben újrahasználatra előkészített, valamint újrafeldolgozott” szöveg

lép.

21. §  Hatályát veszti a 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet
  1. 7. melléklet 2. pont a) alpontjában a „HEEB-1 adatlap:” szövegrész,
  2. 7. melléklet 2. pont b) alpontjában a „HEEB-2 adatlap:” szövegrész,
  3. 7. melléklet 2. pont c) alpontjában a „HEEB-3 adatlap:” szövegrész,
  4. 7. melléklet 2. pont d) alpontjában a „HEEB-4 adatlap:” szövegrész,
  5. 7. melléklet 2. pont e) alpontjában a „HEEB-5 adatlap:” szövegrész,
  6. 7. melléklet 2. pont f ) alpontjában a „HEEB-6 adatlap:” szövegrész,
  7. 7. melléklet 2. pont g) alpontjában a „HEEB-8 adatlap:” szövegrész,
  8. 8. melléklet 1.2. pont a) alpontjában a „HEEB-4 adatlap:” szövegrész,
  9. 8. melléklet 1.2. pont b) alpontjában a „HEEB-5 adatlap:” szövegrész,
10. 8. melléklet 1.2. pont c) alpontjában a „HEEB-6 adatlap:” szövegrész,
11. 8. melléklet 1.2. pont d) alpontjában a „HEEB-8 adatlap:” szövegrész,
12. 8. melléklet 2.2. pont a) alpontjában a „HEEB-4 adatlap:” szövegrész,
13. 8. melléklet 2.2. pont b) alpontjában a „HEEB-5 adatlap:” szövegrész,
14. 8. melléklet 2.2. pont c) alpontjában a „HEEB-6 adatlap:” szövegrész,
15. 8. melléklet 2.2. pont d) alpontjában a „HEEB-8 adatlap:” szövegrész,
16. 8. melléklet 3.2. pontjában a „HEEB-10 adatlap:” szövegrész.

6. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló  
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása

22. §  A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.)  
Korm. rendelet [a továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet] 2. §-a a következő 3a–3c. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„3a. elsődleges hulladék: közvetlenül az  eredeti hulladéktermelőtől származó, nem hulladékkezelés során képződő 
hulladék;
3b. fennmaradt hulladék: hulladékkezelés során képződő, további kezelést igénylő hulladék, amely 
hulladéktípusában nem tér el a kezelt hulladéktól;
3c. másodlagos hulladék: hulladékkezelés során képződő, további kezelést igénylő hulladék, amely 
hulladéktípusában, de legalább fizikai megjelenési formájában eltér a kezelt hulladéktól;”

23. §  A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a következő 2a. alcímmel egészül ki:
„2a. Általános szabályok
2/A.  § (1) Ha a  gyűjtő, kereskedő tevékenységéből vagy hulladékgazdálkodási létesítményhez kapcsolódó 
hulladékgazdálkodási tevékenységből származik a  hulladék, az  átvétel nem minősül elsődleges hulladék 
átvételének.
(2) Az  adatszolgáltatásra kötelezettek és az  érintett hatóságok együttműködnek a  tagállami adatszolgáltatás 
teljesítése érdekében a tagállami adatszolgáltatást készítő – a Kormány által kijelölt – szervezettel, és megkeresését 
vagy felhívást követően megadják az adatszolgáltatást készítő szervezet részére a kért tájékoztatást.”
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24. §  A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A veszélyes hulladék szállítója a nyilvántartás-vezetési kötelezettséget úgy teljesíti, hogy a veszélyes hulladékkal 
kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 7.  §-ában 
meghatározott, teljeskörűen kitöltött szállítási lapot időrendben, papír vagy elektronikus formában tárolja és 
megőrzi, valamint az illetékes hatóságnak ellenőrzés céljából rendelkezésre bocsátja.”

25. §  A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 14. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  adatszolgáltatások feldolgozásával és szakmai ellenőrzésével egyidejűleg – az  éves és negyedéves 
adatszolgáltatások tekintetében a  tárgyévet követő év augusztus 15-ig – a  hulladékgazdálkodási hatóság elvégzi 
az adatbázis teljességének ellenőrzését is, arra vonatkozóan, hogy valamennyi adatszolgáltatásra kötelezett gyűjtő, 
kereskedő és kezelő teljesítette-e az előírt adatszolgáltatást.”

26. §  A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a következő 5a. alcímmel egészül ki:
„5a. Tagállami adatszolgáltatás
16/A. § (1) A hatóság által elfogadott alapadatok alapján a 6. mellékletben meghatározott módszertan szerint kell 
kiszámítani a Ht. 92. § (5)–(7) bekezdésében meghatározott, egy naptári évre vonatkozó célértéket.
(2) A  hatóság által elfogadott alapadatok alapján a  7.  mellékletben meghatározott módszertan szerint kell 
kiszámítani a Ht. 92. § (2a) bekezdésében meghatározott, egy naptári évre vonatkozó célértéket.”

27. § (1) A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ez a rendelet
a) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek;
b) az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK irányelv, az  elemekről és akkumulátorokról, valamint 
a  hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelv, valamint az  elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/849 európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek;
c) a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/850 európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek;
d) a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/851 európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek;
e) a csomagolásról és a  csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i  
(EU) 2018/852 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”

 (2) A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése a következő e)–h) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„e) a hulladékokkal kapcsolatos adatoknak a  2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően 
való kiszámítására, ellenőrzésére és jelentésére vonatkozó szabályok megállapításáról és a C(2012) 2384 bizottsági 
végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 7-i (EU) 2019/1004 bizottsági végrehajtási 
határozat;
f ) a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az  élelmiszer-hulladék szintjének egységes mérésére 
vonatkozó közös módszertan és minimális minőségi követelmények tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 
2019. május 3-i (EU) 2019/1597 felhatalmazáson alapuló bizottsági határozat;
g) a hulladéklerakóban lerakott települési hulladékra vonatkozó adatoknak az  1999/31/EK tanácsi irányelvvel 
összhangban történő kiszámítására, ellenőrzésére és jelentésére vonatkozó szabályok meghatározásáról és 
a 2000/738/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. november 6-i (EU) 2019/1885 bizottsági 
végrehajtási határozat;
h) a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban az élelmiszer-hulladékra vonatkozó adatok 
jelentéséhez és a  minőség-ellenőrzési jelentés benyújtásához használandó formátum megállapításáról szóló,  
2019. november 28-i (EU) 2019/2000 bizottsági végrehajtási határozat”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
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28. §  A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a
a) 6. melléklet szerinti 6. melléklettel,
b) 7. melléklet szerinti 7. melléklettel
egészül ki.

29. §  A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 11. § (4) bekezdésében a „mennyiséget, az” szövegrész helyébe a „mennyiséget, 
nem volt hulladékkészlete, és nem történt hulladékátadás, az” szöveg lép.

7. A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

30. §  A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 369/2014. (XII. 30.) 
Korm. rendelet] 13.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  § a  következő (1a)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(1) A  hulladékká vált gépjármű kezelését a  hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a  továbbiakban: Ht.) 
hulladékhierarchiára, valamint a környezet és az emberi egészség védelmére vonatkozó előírásaival összhangban, 
a 2. melléklet műszaki előírásainak megfelelően kell végezni.
(1a) A  hulladékká vált gépjármű szárazra fektetését, bontását és az  azokból származó bontott alkatrészek, 
tartozékok, összetevők és anyagok újrahasználatra való előkészítését, előkezelését, esetleg hasznosításra, vagy 
ennek hiányában ártalmatlanításra történő továbbadását kizárólag bontó végzi.”

31. §  A 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19.  § (1) A  2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti – az  Európai Bizottságnak történő – 
jelentéstételről, a  hozzá kapcsolódó minőség-ellenőrzési jelentéssel együtt a  hulladékgazdálkodásért felelős 
miniszter gondoskodik.
(2) A  2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott, a  2005/293/EK bizottsági határozat 
3. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti, az országos hulladékgazdálkodási hatóság által megküldött országos adatokból 
készült jelentésnek az Európai Bizottság részére történő megküldéséről a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter 
gondoskodik.”

32. §  A 369/2014. (XII. 30.) rendelet 23. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„d) az  elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK irányelv, az  elemekről és akkumulátorokról, valamint 
a  hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelv, valamint az  elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/849 európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)

33. §  A 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet
a) 7.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „dokumentumot az  1.  melléklet szerinti adatlaphoz mellékeli 

elektronikus úton” szövegrész helyébe a  „dokumentumot, valamint az  1.  melléklet szerinti adatokat 
elektronikus úton megküldi” szöveg,

b) 11.  § (1)–(3)  bekezdésében a  „tulajdonosa” szövegrész helyébe a  „tulajdonosa vagy jogszabály által 
felhatalmazott birtokosa” szöveg,

c) 11. § (3) bekezdésében a „tulajdonos” szövegrész helyébe a „tulajdonos vagy jogszabály által felhatalmazott 
birtokos” szöveg,

d) 13.  § (6a)  bekezdésében a „hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a  továbbiakban: Ht.)” szövegrész 
helyébe a „Ht.” szöveg,

e) 19.  § (1)  bekezdésében a  „háromévenkénti jelentéstételről – a  2001/753/EK bizottsági határozatnak 
megfelelően – a  hulladékgazdálkodásért” szövegrész helyébe a  „jelentéstételről, a  hozzá kapcsolódó 
minőség-ellenőrzési jelentés csatolásával, a hulladékgazdálkodásért” szöveg

lép.
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34. §  Hatályát veszti a 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet
a) 1. melléklet 1. pont nyitó szövegrészében a „(HGK-NY-főlap)” szövegrész,
b) 1. melléklet 2. pont nyitó szövegrészében a „(HGK-NY-1)” szövegrész,
c) 3. melléklet 1. pont nyitó szövegrészében a „(HGK-GY-főlap)” szövegrész,
d) 3. melléklet 2. pont nyitó szövegrészében a „(HGK-GY-1)” szövegrész,
e) 3. melléklet 3. pont nyitó szövegrészében a „(HGK-GY-2)” szövegrész,
f ) 3. melléklet 4. pont 4.1. alpont nyitó szövegrészében a „(HGK-GY-3)” szövegrész,
g) 3. melléklet 4. pont 4.3. alpont nyitó szövegrészében a „(HGK-GY-4)” szövegrész,
h) 3. melléklet 5. pont nyitó szövegrészében a „(HGK-GY-5)” szövegrész,
i) 4. melléklet 1. pont nyitó szövegrészében a „(HGK-B-főlap)” szövegrész,
j) 4. melléklet 2. pont nyitó szövegrészében a „(HGK-B-1)” szövegrész,
k) 4. melléklet 3. pont 3.1. alpont nyitó szövegrészében a „(HGK-B-2)” szövegrész,
l) 4. melléklet 4. pont nyitó szövegrészében a „(HGK-B-4)” szövegrész.

8. Záró rendelkezések

35. §  Ez a rendelet 2021. április 1-jén lép hatályba.

36. §  Ez a rendelet
a) az elhasználódott járművekről szóló 2000/53/EK irányelv, az  elemekről és akkumulátorokról, valamint 

a hulladékelemekről és -akkumulátorokról szóló 2006/66/EK irányelv, valamint az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/849 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/850 európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek,

c) a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/851 európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek,

d) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i 
(EU) 2018/852 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

37. §  Ez a rendelet
a) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU európai parlamenti és tanácsi 

irányelv alkalmazásában az  adatok kiszámítására, ellenőrzésére és jelentésére vonatkozó szabályok 
megállapításáról és az  adatformátumok meghatározásáról szóló, 2019. december 17-i (EU) 2019/2193 
bizottsági végrehajtási határozat;

b) a hulladékokkal kapcsolatos adatoknak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően 
való kiszámítására, ellenőrzésére és jelentésére vonatkozó szabályok megállapításáról és a  C(2012) 2384 
bizottsági végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 7-i (EU) 2019/1004 bizottsági 
végrehajtási határozat;

c) a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az élelmiszer-hulladék szintjének egységes mérésére 
vonatkozó közös módszertan és minimális minőségi követelmények tekintetében történő kiegészítéséről 
szóló, 2019. május 3-i (EU) 2019/1597 felhatalmazáson alapuló bizottsági határozat;

d) a hulladéklerakóban lerakott települési hulladékra vonatkozó adatoknak az  1999/31/EK tanácsi irányelvvel 
összhangban történő kiszámítására, ellenőrzésére és jelentésére vonatkozó szabályok meghatározásáról és 
a  2000/738/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. november 6-i (EU) 2019/1885 
bizottsági végrehajtási határozat;

e) a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban az  élelmiszer-hulladékra 
vonatkozó adatok jelentéséhez és a  minőség-ellenőrzési jelentés benyújtásához használandó formátum 
megállapításáról szóló, 2019. november 28-i (EU) 2019/2000 bizottsági végrehajtási határozat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Orbán Viktor s .k.,
  miniszterelnök



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 55. szám 2099

1. melléklet a 158/2021. (III. 31.) Korm. rendelethez

 1.  A  környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.)  
Korm. rendelet 1. melléklet B) cím 1.1.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.1.3. elektromos, elektronikai berendezés KT kódja

  A B

1. Termékkör megnevezése KT kód

2. Hőcserélő berendezések 151

3.
Újrafelhasználásra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött hőcserélő 
berendezések

152

4.
Képernyők, monitorok és olyan berendezések, amelyek 100 cm2-nél nagyobb felszíni 
képernyőt tartalmaznak

161

5.
Újrafelhasználásra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött képernyők, 
monitorok és olyan berendezések, amelyek 100 cm2-nél nagyobb felszíni képernyőt 
tartalmaznak

162

6.
Nagygépek (bármely külső méret meghaladja az 50 cm-t) a fotovoltaikus panelek 
kivételével

173

7.
Újrafelhasználásra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött nagygépek 
(bármely külső méret meghaladja az 50 cm-t) a fotovoltaikus panelek kivételével

174

8. Fotovoltaikus panelek 175

9.
Újrafelhasználásra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött fotovoltaikus 
panelek

176

10. Kisgépek (egyik külső méretük sem haladja meg az 50 cm-t) 181

11.
Újrafelhasználásra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött kisgépek 
(egyik külső méretük sem haladja meg az 50 cm-t)

182

12.
Kis méretű számítástechnikai berendezések és távközlési berendezések (egyik külső 
méretük sem haladja meg az 50 cm-t)

191

13.
Újrafelhasználásra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött kis méretű 
számítástechnikai berendezések és távközlési berendezések (egyik külső méretük sem 
haladja meg az 50 cm-t)

192

”
 2.  A  környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.)  

Korm. rendelet 1. melléklet B) cím 1.2.1. pontjában foglalt táblázat a következő 11. és 12. sorral egészül ki:

(A B

1. Termékkör megnevezése KT kód)

11. Nagygépek (bármely külső méret meghaladja az 50 cm-t) 171

12.
Újrafelhasználásra vagy újbóli felhasználásra előkészítést követően létrejött nagygépek 
(bármely külső méret meghaladja az 50 cm-t) 

172
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2. melléklet a 158/2021. (III. 31.) Korm. rendelethez

 1.  A  442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 3.  melléklet 3.  pont 3.3. és 3.4.  alpontja helyébe a  következő rendelkezések 
lépnek:
(A csomagolás hasznosítható jellegére vonatkozó követelmények:)
„3.3. Komposztálás formájában hasznosítható csomagolás:
A komposztálás céljából feldolgozott csomagolási hulladéknak olyan biológiailag lebomló tulajdonsággal kell 
rendelkeznie, hogy az ne akadályozza az elkülönített hulladékgyűjtést, a hulladék átvételét és elszállítását, valamint 
azt a komposztálási eljárást vagy tevékenységet, amelynek alávetik.
3.4. Biológiailag lebomló csomagolás:
A biológiailag lebomló csomagolásnak olyan összetétellel kell rendelkeznie, hogy képes legyen fizikai, kémiai, 
termikus vagy biológiai lebomlásra úgy, hogy a levegő jelenlétében végső soron szén-dioxiddá, biomasszává, vízzé 
vagy – levegő kizárása mellett elsősorban – metánná bomoljon. Az  oxidatív úton lebomló műanyag csomagolás 
nem tekinthető biológiailag lebomlónak.”

 2.  A  442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 3.  melléklet 1.  pont 1.2.  alpontjában az „annak újrahasználatát” szövegrész 
helyébe az „annak a hulladékhiearchiával összhangban történő újrahasználatát” szöveg lép.

3. melléklet a 158/2021. (III. 31.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A célértéknek való megfelelés számítási szabályai

 1.  A  tárgyévben országosan képződött és újrafeldolgozott csomagolási hulladék mennyiségét az  adatszolgáltatás 
alapján gyűjtött adatokból ki kell számítani oly módon, hogy az  országosan képződött csomagolási hulladékot 
egyenlőnek lehet tekinteni a  tárgyévben országosan forgalomba hozott csomagolás mennyiségével. 
Az  újrafeldolgozott csomagolási hulladékként azon hulladékká vált csomagolásmennyiséget lehet elszámolni, 
amely – miután átesett valamennyi szükséges ellenőrzésen, válogatáson és egyéb, az  újrafeldolgozásra nem 
szánt hulladék eltávolítására és a  minőségi újrafeldolgozás biztosítására irányuló előzetes műveleten – bekerül 
az  újrafeldolgozási műveletbe, amely során a  hulladékot ténylegesen termékké vagy más, hulladéknak nem 
minősülő anyaggá alakítják át.

 2.  Az  újrafeldolgozott csomagolási hulladék mennyiségét a  hulladék újrafeldolgozási műveletbe való bekerülésekor 
kell megmérni, vagy az  újrafeldolgozott csomagolási hulladék mennyiségét a  válogatási művelet kimeneti 
oldalánál kell megmérni, ha a kimeneti oldalon megjelenő hulladék ezt követően újrafeldolgozásra került, de ebben 
az  esetben azoknak a  termékeknek vagy anyagoknak a  mennyisége, amelyeket az  újrafeldolgozási műveletet 
megelőzően további műveletekkel eltávolítottak, és ezt követően nem kerültek újrafeldolgozásra, nem számítanak 
bele az újrafeldolgozottként számított hulladék mennyiségébe.

 3.  A  9.  § (2a)  bekezdésében meghatározott célértékek elérésének kiszámítása céljából újrafeldolgozottnak lehet 
tekinteni az  aerob vagy anaerob kezelésre kerülő biológiailag lebomló csomagolási hulladékot, ha a  kezelés 
eredményeképpen komposzt, fermentátum vagy egyéb anyag jön létre, amely az alapanyaghoz viszonyítva hasonló 
mennyiségben rendelkezik újrafeldolgozott tartalommal, és amely újrafeldolgozott termékként vagy anyagként 
használandó fel. Ha az újrafeldolgozott anyagot talajon használják, az csak akkor tekinthető újrafeldolgozottnak, ha 
ez a felhasználás mezőgazdasági vagy ökológiai szempontból előnyös.

 4.  Ha a  csomagolási hulladék az  újrafeldolgozás előtti előkészítő művelet eredményeként már nem minősül 
hulladéknak, az  ilyen anyagot újrafeldolgozottnak lehet tekinteni, ha azt eredeti vagy más célú termékké vagy 
anyaggá történő újrafeldolgozásra szánják. A tüzelőanyagként vagy más módon energia előállítására vagy elégetés, 
feltöltés vagy lerakóban való elhelyezés útján használt anyagok, amelyek esetében megszűnt a  hulladékstátusz, 
az újrafeldolgozási célértékek elérésének szempontjából nem vehetők figyelembe.

 5.  A  9.  § (2a)  bekezdésében meghatározott célértékek elérésének kiszámítása során az  égetésre kerülő csomagolási 
hulladék mennyiségével arányosan figyelembe vehető a  hulladék égetését követően elkülönített fémek 
újrafeldolgozható mennyisége, amennyiben az  újrafeldolgozott fémek megfelelnek a  (EU) 2019/1004 bizottsági 
végrehajtási határozatban meghatározott minőségi követelményeknek.
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 6.  Az újrafeldolgozás céljából más tagállamban hasznosított csomagolási hulladék a célértékek elérése szempontjából 
az országosan képződött hulladék tekintetében figyelembe vehető.

 7.  Az  Európai Unión kívüli harmadik államba exportált csomagolási hulladék a  célértékek elérése szempontjából 
figyelembe vehető, ha az  e  rendeletben és a  hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott adatszolgáltatási és nyilvántartási szabályok 
teljesülnek, továbbá az  exportőr a  hulladékszállításról szóló, 2006. június 14-i 1013/2006/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendeletben (a  továbbiakban: 1013/2006/EK rendelet) foglalt előírásoknak megfelelően bizonyítani 
tudja, hogy a  hulladék szállítása megfelel az  1013/2006/EK rendelet követelményeinek, valamint hogy az  Európai 
Unió területén kívül a  csomagolási hulladék kezelése a  vonatkozó uniós környezetvédelmi jog követelményeivel 
lényegében egyenértékű feltételek mellett történt.

 8.  A  9.  § (2a)  bekezdésében meghatározott célértékek elérésének kiszámítása során beszámítható a  tárgyévet 
megelőző három évben első alkalommal forgalomba hozott újrahasználható és a  csomagolások újrahasználatát 
célzó rendszer részeként újrahasznált fogyasztói csomagolás átlaga.

 9.  A 8. pontban foglaltak alkalmazása során a célértékeket úgy kell kiszámítani, hogy
a)  a tárgyévben országosan képződő hulladékká vált csomagolás teljes tömegére vonatkozó újrafeldolgozási 

célértékekből az  újrahasználható fogyasztói csomagolásnak az  összes forgalomba hozott fogyasztói 
csomagoláson belüli 8. pont szerinti átlagát és

b)  az egyes anyagfajtákra előírt célértékekből az  adott csomagolóanyagból álló, újrahasználható fogyasztói 
csomagolásnak az  anyagfajta szerinti összes forgalomba hozott fogyasztói csomagoláson belüli 8.  pont 
szerinti átlagát

le kell vonni.
 10.  A 9. pont szerinti arány legfeljebb öt százalékpontig vehető figyelembe a kiigazított célérték kiszámításában.
 11.  A 9. § (2a) bekezdésében meghatározott célértékek elérésének kiszámítása során a tárgyévben országosan képződő 

hulladékká vált csomagolás teljes tömegére vonatkozó újrafeldolgozási célértékekbe, továbbá a  fa anyagáramra 
előírt célértékbe az újrahasználat céljából megjavított facsomagolás mennyisége beszámítható.”

4. melléklet a 158/2021. (III. 31.) Korm. rendelethez

 1.  A 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet 2. melléklet 2.1.1.1. pontja a következő 2.1.1.1.10. alponttal egészül ki:
[A hulladékgazdálkodási terv tartalmi elemei:
A tervezési terület hulladékgazdálkodási sajátosságai:
A tervezési területre vonatkozólag a következőket kell bemutatni:
A képződött, a  felhalmozott (a  tervezési területre beszállított és onnan kiszállított hulladék egyenlege), a  hasznosításra 
és az  ártalmatlanításra előkészített, valamint a  hasznosított és az  ártalmatlanított hulladékra vonatkozó mennyiségi 
adatokat a  következő ágazat, hulladéktípus, -jelleg, -fajta és -összetétel szerinti bontásban kell megadni (tonnában 
kifejezve):]
„2.1.1.1.10. a  kritikus fontosságú nyersanyagokat jelentős mennyiségben tartalmazó hulladékok képződése és 
kezelése.”

 2.  A 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet 2. melléklet 2.1.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a következő 
2.1.5. ponttal egészül ki:
(A hulladékgazdálkodási terv tartalmi elemei:
A tervezési terület hulladékgazdálkodási sajátosságai:)
„2.1.4. Be kell mutatni a  tervezési területen működő közszolgáltató által végzett hulladékgazdálkodási 
tevékenységeket, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás által a tervezési terület hulladékgazdálkodására 
gyakorolt hatását, különös tekintettel a Ht. 76. § (1) bekezdés i) pont ib) alpontjában foglaltakra.
2.1.5. Be kell mutatni azokat az  intézkedéseket, melyek az  újrafeldolgozásra vagy egyéb hasznosításra alkalmas 
hulladék lerakásának korlátozására irányulnak, különös tekintettel a  Ht. 76.  § (1)  bekezdés i)  pont ia)  alpontjában 
foglaltakra.”
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 3.  A 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet 2. melléklet 2.2.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hulladékgazdálkodási terv tartalmi elemei:
A megvalósítani tervezett célkitűzések és feladatok:)
„2.2.1. A  tervezési területen megvalósítandó hasznosítási célkitűzéseket – lehetőség szerint a 2.1.1.1. pont szerinti 
bontásban – kell bemutatni, figyelemmel a  hasznosítási kapacitások kialakításának lehetőségeire, szükségleteire, 
prioritásaira, különös tekintettel a Ht. 76. § (1) bekezdés o) pontjában foglaltakra.”

 4.  A 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet 2. melléklet 2.2.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hulladékgazdálkodási terv tartalmi elemei:
A megvalósítani tervezett célkitűzések és feladatok:)
„2.2.3. Be kell mutatni, hogy az  illegális vagy környezeti ártalommal járó hulladékgazdálkodási tevékenységekből 
– így különösen hulladéklerakásból, felhagyott ipari ingatlanokon található hulladékból – származó környezeti 
károk száma hogyan csökkenthető, illetve számolható fel, különös tekintettel a Ht. 76. § (1) bekezdés n) pontjában 
foglaltakra.”

5. melléklet a 158/2021. (III. 31.) Korm. rendelethez

 1.  A 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet 3. melléklet 2.1.1. és 2.1.2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A megelőzési program tartalmi elemei:
A megelőzéssel kapcsolatos célkitűzések és feladatok:)
„2.1.1. Ismertetni kell a  meglévő hulladékmegelőzési intézkedéseket és azok hulladékmegelőzéshez való 
hozzájárulását.
2.1.2. A  hulladékképződés megelőzésére a  tervezési területen megvalósítani kívánt rövid és hosszú távú 
célkitűzéseket, feladatokat úgy kell meghatározni, hogy azok a következő eredmények elérését biztosítsák:
2.1.2.1. a környezetterhelés csökkentését;
2.1.2.2. az elsődleges nyersanyag- és az energiafelhasználás csökkentését;
2.1.2.3. a hulladékok veszélyesanyag-tartalmának csökkentését;
2.1.2.4. adott hulladékáramok vonatkozásában az egy főre eső hulladékképződés csökkentését;
2.1.2.5. a melléktermékek és a másodnyersanyagok nagyobb arányú felhasználását;
2.1.2.6. a természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodást;
2.1.2.7. a  hulladékszegény gyártási technológiák és alternatív technológiák alkalmazását, továbbá a  helyettesítő 
bemeneti alapanyagok felhasználását;
2.1.2.8. a termékek életciklusának növelését;
2.1.2.9. a fogyasztáscsökkentést és a fenntartható fogyasztási szokások kialakulásának ösztönzését.”

 2.  A 310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet 3. melléklete a következő 2.6. ponttal egészül ki:
(A megelőzési program tartalmi elemei:)
„2.6. Élelmiszer-hulladék megelőzési program, különös tekintettel a Ht. 76. § (5) bekezdésében foglaltakra.”
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6. melléklet a 158/2021. (III. 31.) Korm. rendelethez
„6. melléklet a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelethez

Az újrahasználatra előkészített vagy újrafeldolgozott települési hulladékra vonatkozó célérték 
kiszámításának szabályai

 1.  A Ht. 92. §-ában meghatározott célérték elérésének kiszámítása során a következők szerint kell eljárni:
1.1.  ki kell számítani az egy adott naptári évben keletkezett és újrahasználatra előkészített vagy újrafeldolgozott 

települési hulladék mennyiségét;
1.2.  az  újrahasználatra előkészített települési hulladék mennyiségét azon települési hulladékká vált termékek 

vagy összetevők mennyiségeként kell kiszámítani, amelyek átestek valamennyi, a hulladék további válogatás 
vagy előfeldolgozás nélküli újrahasználatához szükséges ellenőrzési, tisztítási vagy javítási műveleten;

1.3.  az  újrafeldolgozott települési hulladék mennyiségét azon hulladék mennyiségeként kell kiszámítani, 
amely – miután átesett valamennyi szükséges ellenőrzésen, válogatáson és az  ezt követő újrafeldolgozási 
tevékenység által nem érintett, hulladéknak minősülő anyagok eltávolítására, valamint a  magas minőségű 
újrafeldolgozás biztosítására irányuló más előzetes műveleten – bekerül az újrafeldolgozási műveletbe, azaz 
a hulladékanyag ténylegesen termékké vagy anyaggá történő átalakításába.

 2.  Az  1.  pont 1.3.  alpontja alkalmazásában az  újrafeldolgozott települési hulladék mennyiségét a  hulladék 
újrafeldolgozási műveletbe való bekerülésekor kell megmérni.

 3.  Az újrafeldolgozott települési hulladék mennyiségét bármilyen válogatási művelet kimeneti oldalánál is meg lehet 
mérni, ha a kimeneti oldalon megjelenő hulladék ezt követően újrafeldolgozásra került, de ebben az esetben azon 
termékek vagy anyagok mennyisége, amelyeket az  újrafeldolgozási műveletet megelőzően további műveletekkel 
eltávolítottak, és ezt követően nem kerültek újrafeldolgozásra, nem számítanak bele az  újrafeldolgozottként 
számított hulladék mennyiségébe.

 4.  A  Ht. 92.  §-ában meghatározott célértékek elérésének kiszámítása céljából újrafeldolgozottnak lehet tekinteni 
az aerob vagy anaerob kezelésre kerülő, biológiailag lebomló települési hulladékot, ha a kezelés eredményeképpen 
komposzt, fermentátum vagy egyéb anyag jön létre, amely az  alapanyaghoz viszonyítva hasonló mennyiségben 
rendelkezik újrafeldolgozott tartalommal, és amely újrafeldolgozott termékként vagy anyagként használandó  fel. 
Ha a  létrejött anyagot talajon használják fel, azt a  tagállamok csak akkor tekinthetik újrafeldolgozottnak, ha 
ez a felhasználás mezőgazdasági vagy ökológiai szempontból előnyös.

 5.  2027. január 1-jétől csak akkor tekinthető az  aerob vagy anaerob kezelésre kerülő települési biohulladék 
újrafeldolgozottnak, ha azt a  Ht. 12.  §-ának megfelelően külön gyűjtötték be vagy a  keletkezés helyén 
különítették el.

 6.  A  Ht. 92.  §-ában megállapított célérték elérésének kiszámítása céljából újrafeldolgozottnak lehet tekinteni azt 
a  hulladékanyag-mennyiséget, amely az  átalakítás előtti előkészítő művelet eredményeként megszűnik hulladék 
lenni, ha ezt követően akár az  eredeti, akár más célú termékké vagy anyaggá történő újrahasználatra való 
előkészítésre szánják. Az olyan, tüzelőanyagként vagy más módon energia előállítására vagy elégetés, feltöltés vagy 
lerakóban elhelyezés útján használt anyagok, amelyek esetében megszűnt a  hulladékstátusz, az  újrafeldolgozási 
célértékek elérése szempontjából nem vehetők figyelembe.

 7.  Az újrahasználatra való előkészítés, újrafeldolgozás vagy feltöltés céljából másik tagállamba küldött hulladék a Ht. 
92. §-ában foglalt célértékek elérése szempontjából figyelembe vehető.

 8.  Az újrahasználatra való előkészítés vagy újrafeldolgozás céljából az Unióból exportált hulladék a Ht. 92. §-a szerinti 
célértékek elérése szempontjából csak akkor vehető figyelembe, ha az  exportőr a  hulladékszállításról szóló, 
2006. június 14-i 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően bizonyítani tudja, hogy 
a hulladék szállítása megfelel az előírt követelményeknek, valamint hogy a hulladék kezelése az Unió területén kívül 
a vonatkozó uniós környezetvédelmi jog követelményeivel lényegében egyenértékű feltételek mellett történt.

 9.  A  célérték kiszámítása során figyelembe kell venni a  hulladékokkal kapcsolatos adatoknak a  2008/98/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően való kiszámítására, ellenőrzésére és jelentésére vonatkozó szabályok 
megállapításáról és a  C(2012) 2384 bizottsági végrehajtási határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. 
június 7-i (EU) 2019/1004 bizottsági végrehajtási határozatban foglaltakat.”
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7. melléklet a 158/2021. (III. 31.) Korm. rendelethez
„7. melléklet a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A hulladéklerakóba lerakott települési hulladékra vonatkozó célérték kiszámításának szabályai

 1.  A Ht. 92. §-ában meghatározott célérték elérésének kiszámítása során a következők szerint kell eljárni:
1.1.  ki kell számítani az  egy adott naptári évben keletkezett és hulladéklerakóban lerakott települési hulladék 

mennyiségét;
1.2.  az  adatszolgáltatás során a  lerakásra került települési hulladék mennyiségébe bele kell számítani 

a települési hulladék újrafeldolgozását vagy egyéb hasznosítását megelőzően végrehajtott hulladékkezelési 
műveletekből, különösen a  válogatásból vagy mechanikai-biológiai kezelésből származó, később lerakásra 
kerülő hulladék mennyiségét;

1.3.  hulladéklerakóban lerakott hulladékként kell bejelenteni a hulladékégetési műveletek révén ártalmatlanított 
települési hulladék mennyiségét, valamint a települési hulladék biológiailag lebomló részének stabilizálására 
irányuló műveletek során keletkezett, később hulladéklerakóban elhelyezendő hulladék mennyiségét;

1.4.  az  adatszolgáltatás során a  lerakásra került települési hulladék mennyiségébe nem kell beleszámítani 
a  települési hulladék újrafeldolgozására vagy egyéb hasznosítására irányuló műveletek során keletkezett 
azon hulladék mennyiségét, mely később lerakásra kerül.

 2.  A hulladékszállításról szóló, 2006. június 14-i 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően 
hulladéklerakóban való lerakás céljából más tagállamba szállított vagy az  Unióból kivitt települési hulladékot 
az 1. ponttal összhangban a hulladéklerakóban lerakott hulladék mennyiségébe bele kell számítani.

 3.  A lerakási célérték számításánál figyelembe kell venni a hulladéklerakóban lerakott települési hulladékra vonatkozó 
adatoknak az  1999/31/EK tanácsi irányelvvel összhangban történő kiszámítására, ellenőrzésére és jelentésére 
vonatkozó szabályok meghatározásáról és a  2000/738/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2019. november 6-i (EU) 2019/1885 bizottsági végrehajtási határozatban foglaltakat.”

A Kormány 159/2021. (III. 31.) Korm. rendelete
a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény végrehajtásáról 
szóló 673/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény 15. § 14. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 2. § tekintetében a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény 15. § 13. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 3.  § tekintetében a  Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény 15.  § 1.  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 4.  § tekintetében a  Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény 15.  § 8.  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
az 5. § tekintetében a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény 15. § 9. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 7. § és az 1. melléklet tekintetében a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény 15. § 
6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. §  A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény végrehajtásáról szóló 
673/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Korm. rendelet) 3.  §-a a  következő (3) és (4)  bekezdéssel  
egészül ki:
„(3) A  Tv. 2.  § a) és d)  pontja szerinti KSZDR szervezet a  Tv. 3.  § (1)  bekezdés d)  pontja szerinti személyügyi 
nyilvántartás vezetésére a Személyügyi Támogató és Nyilvántartó Rendszert köteles használni.
(4) A  Tv. 2.  § a) és d)  pontja szerinti KSZDR szervezet a  munkáltatói intézkedést a  Személyügyi Támogató és 
Nyilvántartó Rendszerben készíti el.”

2. §  A Korm. rendelet a következő 2/A. alcímmel egészül ki:
„2/A. Az Álláshely Nyilvántartó Rendszerben nyilvántartott adatok továbbítása
8/A. § (1) Az Álláshely Nyilvántartó Rendszerben nyilvántartott adatok és a Tv. 2. § a) pontja szerinti KSZDR szervezet 
esetében a  Személyügyi Támogató és Nyilvántartó Rendszer adatai a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 
CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 62/A. § (1) bekezdés c) pontja szerinti álláshely-azonosítóval (a továbbiakban: 
álláshely-azonosító) kerülnek összekapcsolásra.
(2) A  Személyügyi Támogató és Nyilvántartó Rendszerbe csak olyan központi kormányzati igazgatási szervnél 
foglalkoztatott személy adata rögzíthető, aki számára az álláshely-azonosító rendelkezésre áll.
(3) Az  álláshely-azonosítóhoz tartozó, a  Kit. 62/A.  § (1)  bekezdése szerinti álláshelyi adatok és a  Személyügyi 
Támogató és Nyilvántartó Rendszerben rögzített személyes adatok valós idejű megfeleltetésére kerül sor.
(4) Az Álláshely Nyilvántartó Rendszer esetében a jogosultságkezelés a Kit. 62/A. és 62/B. §-a szerint valósul meg.”

3. §  A Korm. rendelet 10. §-a a következő (6)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha a KSZDR szervezet megszűnik, a KSZDR adminisztrátor törli a KSZDR szervezet jogosultságát.
(7) Ha a KSZDR szervezet vezetőjének személyében változás következik be, a szervezeti adminisztrátor a változást 
haladéktalanul bejelenti az erre szolgáló űrlapon.
(8) Ha a  szervezeti adminisztrátor személyében változás következik be, a  KSZDR szervezet vezetője a  változást 
haladéktalanul bejelenti az erre szolgáló űrlapon, és intézkedik új szervezeti adminisztrátor kijelöléséről.”

4. § (1) A Korm. rendelet 18. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A  KSZDR szervezet vezetője a  KSZDR jogosultság kiadását követő három napon belül rögzíteni köteles 
a szervezet KTÖRZS nyilvántartásban nem szereplő következő adatait:
a) jogállás,
b) illetékesség,
c) szolgálati terület,
d) szervezet KSZDR típusa,
e) igazgatás szintje.
(4) Ha új KSZDR szervezet jön létre, a  KTÖRZS-be történő bejelentéssel egyidejűleg a  szervezet vezetője köteles 
a  KSZDR-hez jogosultságot kérni a  KSZDR Központtól a  csatlakozás érdekében, és a  KSZDR jogosultság kiadását 
követő három napon belül rögzíteni köteles a (3) bekezdés szerinti adatokat.
(5) Ha a  KSZDR szervezet (3)  bekezdés szerinti adatai valamelyikében változás következik be, a  KSZDR szervezet 
vezetője a változást haladéktalanul bejelenti az erre szolgáló űrlapon.”

 (2) A Korm. rendelet 18. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  (3)  bekezdés szerinti adatrögzítést követő harminc munkanapon belül a  KSZDR-ben megjelenő szervezet 
köteles elvégezni a Tv. 7. § (1) bekezdése szerinti adatfeltöltést.”

5. §  A Korm. rendelet 5. alcíme a következő 21/A. §-sal egészül ki:
„21/A. § (1) A honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium kivételével a Tv. 2. § a) és d) pontja szerinti 
KSZDR szervezet a  foglalkoztatottak Tv. 1–7.  mellékletében meghatározott, illetményszámfejtéshez szükséges 
adatait és azok változását elektronikus úton, interfészen keresztül adja át a KIRA részére.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatokat a KIRA-ba legfeljebb naponta egy alkalommal lehet, de legalább havonta egy 
alkalommal, legkésőbb a tárgyhó utolsó napját megelőző munkanapon kell feltölteni.
(3) A KIRA a számfejtett adatokat és visszaigazolásokat, továbbá az esetleges hibajegyzékeket interfészen biztosítja 
a  Személyügyi Támogató és Nyilvántartó Rendszer részére, ahol azok a  Tv. 2.  § a) és d)  pontja szerinti KSZDR 
szervezet számára megjeleníthetővé és feldolgozhatóvá válnak.
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(4) A honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium álláshelyei kivételével a KIRA részére a Kit. 62/A. § 
(5)  bekezdés d)  pontjában foglaltak működésének biztosítása érdekében az  Álláshely Nyilvántartó Rendszer  
Kit. 62/A. § (1) bekezdés a), c)–f ), m) és n) pontja szerinti adatai is átadásra kerülnek.
(5) Az  illetményszámfejtéshez szükséges, de a  Személyügyi Támogató és Nyilvántartó Rendszerben nem szereplő 
adatokat manuális rögzítéssel kell szolgáltatni az erre szolgáló felületen.”

6. §  A Korm. rendelet a következő 27. §-sal egészül ki:
„27.  § (1) A  3.  § (3) és (4)  bekezdésében foglaltaktól eltérően 2021. december 31-éig a  személyügyi nyilvántartás 
vezetésére a 2021. március 31-én alkalmazott elektronikus rendszer is alkalmazható.
(2) A 8/A. §-t és 21/A. §-t a Tv. 17. § (2) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott, az adatgyűjtő modul feltöltésére 
meghatározott határidőt követő naptól kell alkalmazni.”

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

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. április 1-jén lép hatályba.
 (2) A 7. § és az 1. melléklet 2022. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 159/2021. (III. 31.) Korm. rendelethez

   A Korm. rendelet 1. melléklet II. pontja a következő 5. alponttal egészül ki:
(Rendvédelem)
„5. a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél alkalmazott Szolgálat Összeállító Szoftver”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A családokért felelős tárca nélküli miniszter 3/2021. (III. 31.) CSTNM rendelete
a család- és ifjúságügyi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló  
1/2020. (XII. 22.) CSTNM 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 10. alpont b) pontjában 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 család- és ifjúságügyi célú fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/2020. (XII. 22.) 
CSTNM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Veresné Novák Katalin Éva s. k.,
  családokért felelős 
  tárca nélküli miniszter

1. melléklet a 3/2021. (III. 31.) CSTNM rendelethez

Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat F:8 mezője helyébe a következő mező lép:

(F

(1.) Előirányzat célja)

(8.)

a) Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok:
Az előirányzat hozzájárul különösen az ifjúságpolitika hosszú távú társadalmi céljait meghatározó, „Nemzeti 
Ifjúsági Stratégia 2009–2024” című stratégiai program (a továbbiakban: NIS) végrehajtásához. Az intézkedések 
végrehajtásának módját, sorrendjét, felelőseit a NIS-hez kapcsolódó, a Kormány által elfogadott mindenkori rövid 
távú cselekvési tervek határozzák meg.

b) Báthory István Magyar–Litván Együttműködési Alap:
A Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya közötti, a Báthory István Magyar–Litván 
Együttműködési Alapról szóló megállapodás kihirdetéséről szóló 227/2013. (VI. 24.) Korm. rendelet alapján 
a magyar és litván, 13–30 év közötti fiatalok közötti baráti együttműködés támogatása a fiatal nemzedékek közötti 
kapcsolatok kialakítását és baráti viszony építését célzó ifjúsági együttműködési programok, a magyar és litván 
fiatalok közötti kulturális együttműködést, a toleranciát és egymás jobb megismerését elősegítő információs 
programok, valamint a demokráciához, a demokratikus elvek alkalmazásához és az állampolgári neveléshez 
kapcsolódó programok és kezdeményezések jobb megismerését előmozdító ifjúsági és módszertani találkozók által.
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c) Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása:
Az előirányzat célja az Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. jogutód cégei (az Erzsébet Ifjúsági 
Alap Nonprofit Közhasznú Kft. és a Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Kft.) szakmai feladata ellátásához 
kapcsolódó arányos működési költségének és az általuk uniós forrásból megvalósítandó projektek („Tehetségek 
Magyarországa” – EFOP 3.2.1-15-2016-00001, „Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve” – 
EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001) uniós forrás terhére el nem számolható költségeinek biztosítása, az „Ifjúság.hu 
a sikeres nemzedékért – Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a közoktatásban tanuló diákok esélyegyenlőségének 
növelése érdekében” című pályázat (TÁMOP-3.3.12-12-2013-0001 szerződés) keretében megvalósított feladatok 
vonatkozásában vállalt fenntartási kötelezettség teljesítése, valamint a Kormány ifjúságpolitikai keretprogramjában, 
az Új Nemzedék Jövőjéért Program, a Kormány ifjúságpolitikai keretprogramjának elfogadásáról szóló  
1494/2011. (XII. 27.) Korm. határozattal elfogadott Új Nemzedék Programban, továbbá a Nemzeti Ifjúsági 
Stratégiában foglalt feladatok végrehajtása, ifjúsági célú kampányok és rendezvények előkészítése és lebonyolítása, 
szakmai, módszertani anyagok előkészítése.

d) Család- és ifjúságügyi fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása:
Az előirányzat a család- és ifjúságügyi rendezvények, rádiós műsorszám, sajtótermékek, tájékoztatási 
tevékenységek, programok, szolgáltatások, korszerű felszerelések, eszközök beszerzését is finanszírozza.

e) Családpolitikai programok:
ea) Forrás biztosítása a családügy, valamint a férfiak és nők egyenlősége területén megvalósuló, a családokat 
erősítő, a házasság és a család értékének bemutatását, a generációk közötti együttműködés ösztönzését 
támogató programokhoz, a nők helyzetének javítását, a család és munka összeegyeztetését szolgáló cselekvési, 
modellkísérleti, a családbarát közgondolkodást erősítő szakmai programok és akciók végrehajtásához, valamint 
a családok egészségének megőrzését szolgáló és preventív egészségmegőrző programok, tájékoztatási feladatok 
megvalósításához a családok érdekképviseletét ellátó szervezetek, határon túli családszervezetek koordinálásával 
foglalkozó civil szervezetek támogatásához.
eb) Az előirányzat fedezetet biztosít különösen az Idősbarát Önkormányzat Díj és az idősügyi programok 
támogatására, az idősebb generációt célzó pályázatok nyerteseinek díjazására, nemzedékek közötti programok 
támogatására, idősügyi rendezvények lebonyolítására.
ec) Az előirányzat fedezetet biztosít különösen a gyermekek napközbeni ellátását érintő szakmafejlesztési célok 
és módszertani feladatok ellátásához a kijelölt szervezeteknek, valamint a férfiak és nők egyenlősége területén 
megvalósuló programokra, a családokat erősítő, a nők helyzetének javítását biztosító akcióprogramokra, a család 
és munka összeegyeztethetőségének támogatására, valamint a bölcsődei ellátást nyújtó költségvetési szervek 
működésének támogatására.
ed) Az előirányzat fedezetet biztosít az örökbefogadással kapcsolatos szakmafejlesztési feladatok ellátásához, 
valamint az örökbefogadás elősegítését, az örökbefogadói tanfolyamokat, az örökbefogadás utánkövetését, 
a hiteles információk biztosítását és azzal kapcsolatos tájékoztatást szolgáló feladatok ellátásához.

f ) Családpolitikai célú pályázatok:
fa) Az előirányzat pályázati úton támogatásban részesíti azokat a családok érdekében tevékenykedő, valamint 
a férfiak és nők egyenlőségével foglalkozó szervezeteket és munkáltatókat, amelyek a családok jólétét növelő, 
a nők helyzetén javító gyakorlati szolgáltatásaikkal és programjaikkal hozzájárulnak a családbarát foglalkoztatás és 
közgondolkodás népszerűsítéséhez, valamint a családbarát társadalom megteremtéséhez és fenntartásához.
fb) Az előirányzat támogatja azokat a természetes személyeket, akik a családot népszerűsítő irodalmi művet vagy 
fotót küldenek be pályázat keretében.
fc) Az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek és családjaik jólétét, jóllétét fokozó, fejlesztési célú támogatás 
biztosítása a gyermekdiabétesz-centrumok részére.
fd) Az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek, fiatalok társadalmi esélyegyenlőségének és a diabétesszel élő 
gyermekek integrációjának, hiteles és pontos tájékoztatásának előmozdítása, biztosítása.

a)–f ) A költségvetési támogatás a támogatási igény benyújtásakor már megkezdett vagy megvalósult 
tevékenységre is nyújtható.
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A családokért felelős tárca nélküli miniszter 4/2021. (III. 31.) CSTNM rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról

A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 162.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 143/B. § 4. pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 145.  §-a a  következő (6a)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(6a) A  szakszolgálat a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.  évi V.  törvény 4:121.  § (4)  bekezdése alapján egyedül 
örökbefogadni szándékozó személy pszichikai alkalmassági vizsgálata és lakóhelyének felkeresése során arról is 
tájékozódik, hogy az örökbefogadni szándékozó személy betegsége, akadályoztatása esetén van-e olyan személy, 
aki a gyermeket átmeneti jelleggel gondozza.”

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

  Veresné Novák Katalin Éva s. k.,
  családokért felelős 
  tárca nélküli miniszter

Az agrárminiszter 15/2021. (III. 31.) AM rendelete
az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program végrehajtásáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás 
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában
 1.  adag: egy – a 2. § (1) bekezdésében meghatározott – tanuló részére egy tanítási napon kiosztandó termék 

mennyisége,
 2.  fenntartó: a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelési törvény) 

4.  § 9.  pontja szerinti, valamint a  szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: szakképzési 
törvény) 25. § (1) bekezdése szerinti, az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-programban – e rendelet szerint – 
végső kedvezményezett tanulók nevelését, oktatását végző köznevelési intézmény fenntartására jogosult 
természetes vagy jogi személy,

 3.  gyümölcslé: a  Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet 
11. melléklet B rész 1.1. pontjában foglaltaknak megfelelő almából, körtéből, őszibarackból, kajszibarackból, 
meggyből, szilvából, homoktövisből, illetve paradicsomból készített, hozzáadott cukrot és édesítőszert nem 
tartalmazó, csomagolt és jelölt termék,

 4.  iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program: a  mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének 
létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
(a továbbiakban: 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 23.  cikkében meghatározott, 
Magyarországon a 8413525 szakfeladatszámmal jelölt program,
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 5.  kapcsolt vállalkozás: a  társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4.  § 23.  pontja 
szerinti vállalkozás,

 6.  köznevelési intézmény: a köznevelési törvény 21. § (1) bekezdésében és 7. § (1) bekezdés b), c) és i) pontjában 
meghatározott intézmény és annak a  köznevelési törvény szerinti tagintézménye, valamint a  szakképzési 
törvény 18.  §-ában meghatározott többcélú szakképző intézmény azon évfolyamai, amelyek megfelelnek 
a köznevelési törvény 7. § b), c) és i) pontjában meghatározott köznevelési intézmény évfolyamainak,

 7.  megyei kormányhivatal: a  mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggő területi kezelésű 
kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, megyei ügyfélszolgálati feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal,

 8.  tagintézmény: a köznevelési törvény 4. § 28. pontja szerinti intézményegység,
 9.  tanítási év: a  köznevelési törvény 4.  § 31.  pontjában, valamint a  szakképzési törvény 34.  § (1)  bekezdés 

a) pontjában meghatározott időtartam,
10.  tankerületi központ: a  köznevelési törvényben, illetve az  állami köznevelési közfeladat ellátásában 

fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a  Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI. 10.) 
Korm. rendeletben meghatározott fenntartó,

11.  társulás: az  1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 156.  cikke alapján létrejött termelői 
szervezetek társulása,

12.  termelő: a  közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a  mezőgazdasági termelők 
részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a  637/2008/EK és 
a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 4.  cikk (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott természetes személy vagy 
jogi személy, aki vagy amely az 1. melléklet szerinti, az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
I. melléklet IX. részében meghatározott terméket állít elő,

13.  termelői szervezet: az  1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 152. és 154.  cikkében 
meghatározott feltételekkel az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklet IX. részében 
felsorolt termékek tekintetében elismert szervezet,

14.  zöldséglé: az 1. mellékletben felsorolt zöldségekből, céklából, illetve sütőtökből készített, csomagolt és jelölt 
termék.

2. A támogatás jellege, kedvezményezettje és a program végső kedvezményezettje

2. § (1) Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program (a továbbiakban: program) keretében vissza nem térítendő támogatás 
vehető igénybe
a) a  köznevelési törvény 10.  §-a szerinti általános iskola, a  köznevelési törvény 7.  § (1)  bekezdés i)  pontjában 

meghatározott gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény 1–6. évfolyamán,
b) a  köznevelési törvény 11.  §-a szerinti nyolc – nyelvi előkészítő évfolyam esetében kilenc – évfolyammal 

működő nevelési-oktatási intézmény 5. és 6. évfolyamán, továbbá
c) a  14.  § (2)  bekezdése szerinti esetben az  a) és b)  pontban meghatározott nevelési-oktatási intézmények, 

továbbá a köznevelési törvény 11. §-a szerinti hat – nyelvi előkészítő évfolyam esetében hét – évfolyammal 
működő nevelési-oktatási intézmény 7. és 8. évfolyamán, továbbá

d) a  szakképzési törvény 18.  §-a szerinti többcélú szakképző intézmény a)–c)  pontnak megfelelő  
1–6. évfolyamán

tanuló gyermekeknek (a továbbiakban: tanulók) a  tanítási évben, az  1.  mellékletben felsorolt termékekkel, az  ott 
meghatározott adagban történő ellátása, termelői szervezet, társulás, termelő, valamint kizárólag ezek tulajdonában 
álló vállalkozás (a továbbiakban együtt: kérelmező) által ellátott gyermekek tekintetében a  9.  § (4)  bekezdésében 
meghatározott kísérőintézkedés végrehajtása, továbbá a  18.  § (3)  bekezdése szerinti munkafüzetek nyomtatási 
költségei után.

 (2) A program célja szerint a végső kedvezményezett a tanuló.
 (3) A támogatási jogviszony keretében a támogatás kedvezményezettje a kérelmező.
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3. Az egyes kérelmek és az intézményi változások bejelentésének benyújtására vonatkozó közös 
szabályok

3. § (1) A kérelmező
a) a  4.  § (1)  bekezdése szerinti, a  programban történő részvételének előzetes jóváhagyása iránti kérelmét, 

a 10. § szerinti megállapodások vagy megállapodásmódosítások jóváhagyása iránti kérelmét, valamint a 17. § 
(1) bekezdése szerinti kifizetési kérelmét a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által erre a célra 
rendszeresített elektronikus űrlapon,

b) a 7. § szerinti kérelmeket, valamint a 17. § (6) bekezdése szerinti bejelentést és azok mellékleteit a Kincstár 
által a  honlapján közleményben közzétett nyomtatvány szerint, a  Kincstár által erre a  célra rendszeresített 
elektronikus felületen, szkennelt formában,

ügyfélkapus azonosítást követően nyújtja be a  Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltaknak 
megfelelően.

 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott kérelmekhez és bejelentéshez szükséges dokumentumokat elektronikus úton 
kell csatolni.

 (3) A  megállapodás vagy megállapodásmódosítás jóváhagyása iránti kérelem a  10.  § (1)  bekezdése és a  10.  § 
(3)  bekezdése szerinti esetben a  10.  § (4)  bekezdésében rögzített határidő végéig, a  kifizetési kérelem annak 
benyújtását követő naptól számított tíz napon belül, de legkésőbb a  17.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
határidő végéig elektronikus úton módosítható. Módosítás esetén az  utolsó kérelem kerül elbírálásra, a  kérelem 
benyújtásának időpontját az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja jelenti.

 (4) Az  eljárás során kötelező az  elektronikus kapcsolattartás. A  kötelező elektronikus kapcsolattartásra tekintettel 
a  Kincstár az  értesítéseket, dokumentumokat, valamint a  döntéseit elektronikus úton közli a  kérelmezővel vagy 
meghatalmazottjával.

 (5) Ha az eljárásban foglalt kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során a kérelmező helyett és nevében 
meghatalmazottja jár el, akkor a  meghatalmazott a  Kormány által biztosított elektronikus szolgáltatással elérhető 
elektronikus felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő 
eljárásra – kivéve a  kamarai meghatalmazott eljárását – az  Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint 
a  központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról 
szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 (6) Az  eljárás során minden dokumentumot, így a  hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és – a  felügyeleti 
eljárás kivételével – a  jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat is (a továbbiakban együtt: beadvány) 
a  Kincstár által erre a  célra rendszeresített elektronikus felületen keresztül, szkennelt formában kell benyújtani. 
A nem elektronikus úton benyújtott beadvány a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

4. A programban történő részvételre vonatkozó előzetes jóváhagyás

4. § (1) A  programban az  a  kérelmező vehet részt, aki vagy amely rendelkezik a  mezőgazdasági és vidékfejlesztési 
támogatási szervnek a  programban történő részvételre vonatkozó előzetes jóváhagyásával (a továbbiakban: 
előzetes jóváhagyás).

 (2) Az előzetes jóváhagyás feltétele, hogy a kérelmező
a) az előzetes jóváhagyás iránti kérelem benyújtásának napján zöldség-gyümölcs termelői szervezetként vagy 

társulásként való elismeréssel rendelkezzen, vagy
b) az előzetes jóváhagyás iránti kérelem benyújtásának évét megelőző második és harmadik évben benyújtott 

egységes területalapú támogatás iránti kérelem alapján legalább egy, az 1. mellékletben szereplő gyümölcs 
vagy szántóföldi zöldség hasznosítási kódjára tekintettel támogatást kapott, vagy

c) – hatályos cégkivonata alapján – tulajdonosai az a) és b) pontban felsoroltak lehetnek.
 (3) Az  előzetes jóváhagyás további feltétele, hogy a  kérelmező az  előzetes jóváhagyás iránti kérelem benyújtásával 

egyidejűleg nyilatkozzon arról, hogy vállalja a  köznevelési intézményekben tanuló gyermekeknek a  program 
keretében az  1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a  gyümölcsök és zöldségek, a  banán és 
a  tej oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő kiegészítéséről 
és a  907/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról szóló, 2016. november 3-i  
2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (a továbbiakban: 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló 
bizottsági rendelet) 6. cikkében előírt kötelezettségek teljesítését.
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 (4) A  kérelmezőnek az  (5)  bekezdésben meghatározott adattartalmú előzetes jóváhagyás iránti kérelmét a  Kincstár 
által erre a  célra rendszeresített elektronikus űrlapon, ügyfélkapus azonosítást követően minden év február 1. és 
február 15. között, a 3. §-ban foglaltak szerint kell benyújtania. Az előzetes jóváhagyás iránti kérelem benyújtására 
nyitva álló határidő jogvesztő.

 (5) Az előzetes jóváhagyás iránti kérelem az alábbi adatokat és dokumentumokat tartalmazza:
a) a kérelmező, illetve meghatalmazottja vagy képviselője ügyfél-azonosító száma;
b) kapcsolattartási adatok (kapcsolattartó neve, telefonszáma, elektronikus levélcíme);
c) a kérelmező (2) bekezdés szerinti típusának megjelölése;
d) a  (2)  bekezdés c)  pontja szerinti kérelmező esetében a  vállalkozás tulajdonosainak ügyfél-azonosítója és 

a (2) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti típusának megjelölése és
e) a kérelmező nyilatkozata arról, hogy

ea) a  program keretében finanszírozott terméket csak azon köznevelési intézmények tanulói által 
történő fogyasztás céljára szállítja, amelyek vonatkozásában támogatást igényel,

eb) a  program keretében a  kísérőintézkedésre, valamint a  munkafüzetek nyomtatási költségeire 
megítélt támogatást a program céljainak megfelelően használja fel,

ec) kijelenti, hogy a  köznevelési intézmények vonatkozásában a  fenntartóval kötött megállapodások 
végrehajtásáról – az 5. § (7) bekezdése szerinti – nyilvántartást vezet.

 (6) A Kincstár az előzetes jóváhagyás iránti kérelmekről a (9) bekezdésben foglalt közzététel napjáig hoz döntést.
 (7) A  kérelmező programban történő részvételének a  2018/2019. tanítási év vagy az  azt követő tanítási évek 

valamelyike szerinti előzetes jóváhagyása – külön kérelem benyújtása nélkül – az  (1)  bekezdés szerinti előzetes 
jóváhagyásnak tekintendő, feltéve, hogy a kérelmező a (4) bekezdésben meghatározott kérelembenyújtási határidő 
első napján megfelel a (2) és (3) bekezdésben meghatározott feltételeknek.

 (8) A 2021/2022. tanítási év vagy az azt megelőző tanítási évek valamelyike szerinti előzetes jóváhagyás a 2022/2023. és 
az azt követő tanítási évekre nem vehető figyelembe.

 (9) A  Kincstár a  következő tanítási évre vonatkozóan előzetes jóváhagyással rendelkező kérelmezők cégnevét és 
székhelyét tartalmazó listáját minden év április 15-éig a honlapján közzéteszi.

5. A támogatott termék szállítására vonatkozó megállapodás, megállapodásmódosítás

5. § (1) A programban történő részvételre előzetesen jóváhagyott kérelmező egy vagy több fenntartóval – ezek között egy 
tanév vonatkozásában legfeljebb tizenkét tankerületi központtal – köthet a  következő tanítási évtől kezdődően 
legfeljebb három tanítási évre szóló, köznevelési intézményenként egy okiratba foglalt megállapodást a támogatott 
termékeknek a  2.  § (1)  bekezdése szerinti tanulók számára történő kiszállítására. Egy kérelmező egy fenntartóval 
több köznevelési intézményre vonatkozóan is köthet egy okiratba foglalt megállapodást. A tankerületi központok 
száma tekintetében meghatározott felső korlát számításánál a  kapcsolt vállalkozásnak minősülő kérelmezőket 
egy kérelmezőnek kell tekintetni. A  tizenkét tankerületi központ számításánál a  már korábban megkötött, 
a  következő tanítási évben érvényes megállapodásokat is figyelembe kell venni. Ha a  tankerületi központtal már 
korábban megkötött, a következő tanítási évben érvényes megállapodások száma meghaladja a tizenkettőt, akkor 
a  tizenkettőt meghaladó számú tankerületi központtal kötött megállapodások is figyelembe vehetők, de újabb 
tankerületi központtal nem köthető további megállapodás.

 (2) A kérelmező akkor jogosult a támogatásra, ha a fenntartóval a Kincstár honlapján közzétett megállapodásmintának 
megfelelő megállapodást köti meg.

 (3) A  tankerületi központtól eltérő fenntartó egy tanítási év vonatkozásában köznevelési intézményenként csak egy 
kérelmezővel köthet megállapodást.

 (4) A  tankerületi központ egy adott tanítási év vonatkozásában ugyanazon járásba tartozó köznevelési intézmények 
ellátására egy kérelmezővel köthet megállapodást. Egy adott köznevelési intézmény eltérő járásba tartozó 
feladatellátási helyei esetében a  köznevelési intézmény székhelye szerinti járásra vonatkozóan megkötött 
megállapodásnak tartalmaznia kell a köznevelési intézmény valamennyi ellátni kívánt feladatellátási helyét.

 (5) A  több tanítási évre szóló megállapodásokat a  soron következő tanítási évre vonatkozó teljesítési helyszínek, 
tanulólétszámok, szállítási gyakoriság, szállítás időtartamai, szállítási időszakok, szállítandó termékek, 
termékmennyiségek, a  termékek kiosztásának tervezett időpontjai, a  kísérőintézkedés alkalmainak száma, 
a  kóstoltatott termékek fogyasztásra kész állapotának leírása, valamint a  munkafüzet-kiosztás vállalása 
meghatározásának érdekében módosítani kell.
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 (6) Az (1) bekezdés szerinti megállapodás és az (5) bekezdés szerinti megállapodásmódosítás kötelező tartalmi elemeit 
magában foglaló megállapodásmintát a Kincstár a honlapján teszi közzé.

 (7) A  kérelmező a  köznevelési intézmények vonatkozásában a  fenntartóval kötött megállapodások végrehajtásáról 
nyilvántartást vezet, amelyben feltünteti a  köznevelési intézmény és a  feladatellátási hely adatait [név, cím, 
feladatellátási hely sorszáma, az  Oktatási Hivatal által kiadott OM azonosító (a továbbiakban: OM azonosító)], 
valamint az ezen intézmények számára leszállított termék mennyiségét.

6. § (1) A  fenntartó a kiválasztási eljárásra vonatkozó ajánlattételi felhívást április 15-éig közzéteszi, amelyre a kérelmezők 
az  ajánlataikat április 30-áig nyújthatják be. A  tankerületi központ fenntartó által közzétett ajánlattételi felhívásra 
nem tehet ajánlatot az, aki vagy amely az ajánlattétellel érintett tanévre már az 5. § (1) bekezdésében a tankerületi 
központok száma tekintetében meghatározott számú tankerületi központtal megkötött megállapodással 
rendelkezik.

 (2) A tankerületi központok által végzett sorrendállítás során nem vehető figyelembe az az ajánlattevő, aki vagy amely 
az  ajánlattal érintett tanév tekintetében már rendelkezik az  5.  § (1)  bekezdésében a  tankerületi központok száma 
tekintetében meghatározott számú tankerületi központtal megkötött megállapodással.

 (3) Egy járásba tartozó köznevelési intézmények vagy egy köznevelési intézmény vonatkozásában több – megállapodás 
megkötésére vonatkozó ajánlatot benyújtó – kérelmező esetén a  tankerületi központ járásonként, a  tankerületi 
központtól eltérő fenntartó köznevelési intézményenként előnyben részesíti azt a kérelmezőt, aki vagy amely
a) által szállított termékek vonatkozásában a tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézményekben, 

a  tankerületi központtól eltérő fenntartó esetében a  köznevelési intézményben kevesebb, a  21.  § 
(9) bekezdése szerinti minőségi kifogás érkezett; ezen szempont esetében az adott tanítási évben az ajánlat 
benyújtásának időpontját megelőzően a fenntartó által fenntartott köznevelési intézmények részére történt 
összes szállítás és a  13.  §-ban meghatározott feltételeknek a  gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 
82/2004. (V. 11.) FVM rendeletben meghatározott Zöldség-Gyümölcs Minőségellenőrzési Szolgálat által 
igazoltan a kiszállításkor meg nem felelő szállítmányok arányát kell figyelembe venni;

b) tanulónként hetente több, de legfeljebb négy adag, a  köznevelési intézmény székhelye szerinti megyében 
termett vagy előállított terméket szállít; ezen szempont esetében a megállapodáskötési ajánlatban szereplő 
és a megállapodásban elfogadott, az érintett járásba tartozó köznevelési intézmények vagy egy köznevelési 
intézmény részére felajánlott, a köznevelési intézmény székhelyével azonos megyében – Budapest esetében 
Pest megyében vagy Budapesten – termett, friss vagy előállított, feldolgozott termék adagok számát kell 
figyelembe venni; valamint

c) a  megkötendő megállapodás szerinti szállítások kezdetét megelőző tanítási évben a  fenntartó által 
fenntartott köznevelési intézményben több alkalommal, alkalmanként több, a  2.  § (1)  bekezdése szerinti 
tanulót elérő, a  tanulók zöldség-gyümölcs fogyasztását ösztönző szemléletformálást elősegítő, 9.  § 
(4)  bekezdése szerinti kísérőintézkedést valósított meg, összhangban az  Országos Gyógyszerészeti és 
Élelmezés-egészségügyi Intézet ajánlásával.

 (4) A  (3)  bekezdés c)  pontja szerinti szempont esetében a  megállapodás megkötésekor folyamatban lévő tanítási év 
során megvalósított kísérőintézkedéseknek az  alkalmak és az  alkalmanként elért tanulók száma szorzatainak 
összege alapján számított számának és a  kérelmező részére a  folyamatban lévő tanítási év vonatkozásában 
jóváhagyott, a  fenntartóval kötött megállapodásokban szereplő, a  2.  § (1)  bekezdése szerinti tanulók 
összlétszámának arányát kell figyelembe venni. Azon kérelmezők esetében, akik vagy amelyek a  folyamatban 
lévő tanítási év vonatkozásában nem rendelkeznek jóváhagyott megállapodással, a  megállapodás megkötésére 
vonatkozó, a  fenntartóhoz benyújtott ajánlatban szereplő kísérőintézkedéseknek az  alkalmak és az  alkalmanként 
elért tanulók száma szorzatainak összege alapján számított számának és a fenntartóhoz benyújtott, a megállapodás 
megkötésére vonatkozó ajánlatban szereplő, a  2.  § (1)  bekezdése szerinti tanulók összlétszámának arányát kell 
figyelembe venni. A  kísérőintézkedések száma legfeljebb a  fenntartóval kötött, jóváhagyott megállapodásokban 
vagy jóváhagyott megállapodással nem rendelkező kérelmezők esetén a  megállapodás megkötésére vonatkozó 
ajánlatban szereplő tanulók létszámának négyszeresével megegyező mértékig vehető figyelembe.

 (5) A  programban történő részvételhez szükséges megállapodások megkötésére vonatkozó, a  (3)  bekezdés szerinti 
ajánlatot az  előzetes jóváhagyással rendelkező kérelmező a  fenntartóhoz, a  tankerületi központ által fenntartott 
köznevelési intézmény esetében járásonként, a  tankerületi központtól eltérő fenntartó esetében köznevelési 
intézményenként nyújthatja be a fenntartó által közzétett módon és határidőben, de legkésőbb az (1) bekezdésben 
megadott határidőig.
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 (6) A  fenntartó a  (3)  bekezdés szerint meghatározott rangsorról az  ajánlattevőket május 10-éig értesíti, amelyben 
felajánlja a rangsor szerint nyertes ajánlattevő részére a megállapodás megkötésének lehetőségét. A rangsor szerint 
nyertes ajánlattevő május 13-áig valamennyi fenntartótól hozzá beérkezett megállapodás megkötésére irányuló 
értesítésre a szerződéskötési hajlandóság megjelölésével válaszol. Ha az ajánlattevő az értesítési kötelezettségének 
határidőre nem tesz eleget, a  Kincstár az  adott kérelembenyújtással érintett tanévre vonatkozóan valamennyi 
megállapodása tekintetében jóváhagyott bruttó támogatási összeget 10%-kal csökkenti. Ha a  rangsor szerint 
nyertes ajánlattévő élni kíván a  fenntartó értesítésében jelzett megállapodás megkötésének lehetőségével, 
a  (8) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni. Ha a rangsor szerint nyertes ajánlattevő nem kíván élni a  fenntartó 
értesítésében jelzett megállapodás megkötésének lehetőségével, a  fenntartó felajánlja a  megállapodás 
megkötésének lehetőségét a  rangsor szerint következő ajánlattevőnek. Ha a  rangsor szerint soron következő 
ajánlattevő élni kíván a megállapodás megkötésének lehetőségével, a (8) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.

 (7) Ha a fenntartó ajánlattételi felhívására április 30-áig nem érkezik ajánlat, vagy a beérkezett ajánlatokra vonatkozóan 
a  rangsorolt ajánlattevők egyikével sem jön létre megállapodás, a  fenntartó május 14-éig ismételten közzéteheti 
az ajánlattételi felhívását. Tankerületi központ fenntartó által megismételt ajánlattételi felhívásra nem tehet ajánlatot 
az, aki vagy amely az  ajánlattétellel érintett tanévre már az  5.  § (1)  bekezdésében a  tankerületi központok száma 
tekintetében meghatározott számú tankerületi központtal megkötött megállapodással rendelkezik. A megismételt 
ajánlattételi felhívásra csak az nyújthat be ajánlatot, aki vagy amely a  fenntartó első körben közzétett ajánlattételi 
felhívására nem nyújtott be ajánlatot. A fenntartó a (3) bekezdésben meghatározott sorrendállítás során csak azokat 
az  ajánlattevőket rangsorolhatja, akik vagy amelyek az  ismételten közzétett ajánlattételi felhívásra nyújtottak be 
ajánlatot.

 (8) A  fenntartó a  (3)  bekezdésben felsorolt szempontok figyelembevételével meghatározott szempontonkénti 
helyezések átlagát tekintve az  első ranghelyre sorolt kérelmezővel legkésőbb május 20-áig, a  (7)  bekezdés 
szerinti megismételt ajánlattételi felhívás esetén május 25-éig megköti az  5.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
megállapodást. A  szempontonkénti sorrendállítás során elért helyezések átlaga alapján azonos pontszámot elért 
kérelmezőkkel a tankerületi központ vagy a tankerületi központtól eltérő fenntartó az érintett tanulók létszámának, 
az intézmények földrajzi elhelyezkedésének, a mezőgazdasági termékek forgalmazásának, a gyermekek táplálkozási 
szokásai javításának, a  helyi beszerzés, a  helyi piacok, a  rövid ellátási láncok és a  környezeti előnyök, valamint 
szükség esetén az  érintett intézmények véleményének figyelembevételével kialakított, a  (3)  bekezdés szerinti 
ajánlatok benyújtását megelőzően közzétett szempontrendszer alapján, az  5.  § (3) és (4)  bekezdésében foglalt 
feltételek betartása mellett dönt azon kérelmezők kiválasztásáról, amelyekkel a megállapodást megköti. Az azonos 
pontszámot elért kérelmezők esetén a  4.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti kérelmezővel kell a  megállapodást 
megkötni, ha nincs ilyen kérelmező, akkor az  érintett járás vagy a  köznevelési intézmény vonatkozásában 
megállapodáskötési ajánlatot benyújtó kérelmezőt kell előnyben részesíteni.

 (9) A sorrendállítás során nem részesíthető előnyben annak a kérelmezőnek az ajánlata, aki az ajánlatában
a) a  14.  § (1)  bekezdésében meghatározott, tanulónként hetente kiosztható maximális termékmennyiséget, 

illetve
b) a (4) bekezdés alapján figyelembe vehető kísérőintézkedések számát
túllépi.

 (10) A kérelmezőnek a  fenntartóval a kiválasztási eljárás során tett ajánlatában szereplő (3) bekezdés b) pontja szerinti 
vállalásának megfelelően kell a megállapodást és a több tanévre szóló megállapodásmódosítást megkötnie.

7. § (1) A  szállítások fenntartása érdekében a  kérelmező a  tanítási év közben az  5.  § (1)  bekezdése szerinti, adott 
tanítási évre vonatkozó, jóváhagyott megállapodás teljesítését a  következő teljesítési időszaktól kezdődően, 
változatlan tartalommal és kizárólag egy alkalommal átengedheti a  4.  § szerint előzetesen jóváhagyott, a  6.  § 
(8)  bekezdése szerinti rangsorban következő kérelmezőre. Ha a  megállapodás teljesítése a  rangsorban következő 
kérelmezőre az  5.  § (1)  bekezdésében a  tankerületi központok száma tekintetében meghatározott korlát miatt 
nem engedhető át, a  fenntartó bármely 4.  § szerinti előzetes jóváhagyással rendelkező szállítóval megállapodást 
köthet. Az  átengedés eredményeképpen az  5.  § (1)  bekezdésében a  tankerületi központok száma tekintetében 
meghatározott felső korlát nem léphető át. A  teljesítés átengedéséről szóló megállapodásnak tartalmaznia 
kell a  Kincstár honlapján közzétett nyomtatványon szereplő, kötelező tartalmi elemeket. A  kérelmezőnek 
az  átengedés jóváhagyására irányuló kérelmét, valamint az  átengedésről szóló háromoldalú megállapodást vagy 
megállapodásokat legkésőbb a  teljesítési időszak kezdetét megelőző harmincadik napig kell a  Kincstár által erre 
a  célra rendszeresített elektronikus felületen, ügyfélkapus azonosítást követően benyújtani. Ha az  átengedés 
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megfelel az e bekezdésben meghatározott feltételeknek, akkor a Kincstár a kérelmet annak beérkezésétől számított 
harminc napon belül jóváhagyja.

 (2) A  megállapodásban szereplő termékeket a  tanítási év során legfeljebb két alkalommal, a  Kincstár jóváhagyásával 
lehet úgy módosítani, hogy az  egy-egy időszakra jóváhagyott termékek helyére más, olyan termékek kerüljenek, 
amelyek tanulónkénti heti összértéke nem haladja meg a  10.  § (8)  bekezdése szerinti döntésben köznevelési 
intézményenként, időszakonként figyelembe vett termékek tanulónkénti heti jóváhagyott összértékét. A kérelmező 
a  termékeket úgy módosíthatja, hogy a  tanulónkénti heti adagszáma nem lehet kevesebb, mint az  eredeti 
megállapodásban szereplő tanulónkénti heti adagszám. A megállapodás módosításának tartalmaznia kell a Kincstár 
honlapján közzétett nyomtatványon szereplő, kötelező tartalmi elemeket. Ha e  bekezdés szerinti kérelemben 
a  termékek tanulónkénti heti összértéke meghaladná a  10.  § (8)  bekezdése szerinti döntésben köznevelési 
intézményenként, időszakonként figyelembe vett termékek tanulónkénti heti jóváhagyott összértékét, akkor 
a  Kincstár az  1.  mellékletben meghatározott, egy adagra jutó bruttó támogatás mértékét arányosan csökkenti. 
A  megállapodás módosításának jóváhagyására irányuló kérelmet a  kérelmezőnek legkésőbb a  teljesítési időszak 
kezdetét megelőző harmincadik napig kell a  Kincstár által erre a  célra rendszeresített elektronikus felületen, 
ügyfélkapus azonosítást követően benyújtani. Ha a termékek módosítása megfelel az e bekezdésben meghatározott 
feltételeknek, akkor a Kincstár a kérelem tárgyában annak beérkezésétől számított harminc napon belül dönt.

 (3) A  szállítások fenntartása érdekében a  22.  § (4)  bekezdésében szabályozott esetben azon megállapodások 
helyett, amelyek megkötése során a  fenntartó nem tett eleget a  6.  § szerinti kötelezettségeinek, a  megállapodás 
jóváhagyását visszavonó határozat véglegessé válását vagy a  megállapodás felmondását követően a  fenntartó 
a 6. § (3) bekezdésében meghatározott szempontok figyelembevételével, a megállapodás megkötését megelőzően 
meghatározott sorrendben első ranghelyre sorolt kérelmezővel az  5.  §-ban meghatározott megállapodásokat 
a  következő teljesítési időszaktól kezdődő szállítások vonatkozásában a  szállítás időtartama, a  termékek és 
a tanulónkénti heti mennyiségek tekintetében változatlan tartalommal és legfeljebb az érintett megállapodásokban 
szereplő tanulólétszám erejéig kötheti meg. A  kérelmező az  így megkötött megállapodás jóváhagyására irányuló, 
a 10. § (1) bekezdésében meghatározott kérelmét legkésőbb a szállítások megkezdését megelőző nyolcadik napig 
nyújthatja be elektronikus úton a  Kincstár által rendszeresített elektronikus űrlapon, ügyfélkapus azonosítást 
követően.

8. § (1) A  fenntartónak és a  köznevelési intézménynek a  nyilvántartásokat és a  dokumentumokat – ideértve 
a kísérőintézkedés dokumentációját is – a kiállításuktól számított öt évig kell megőrizni.

 (2) A  kiválasztási eljárásról a  fenntartó bontási jegyzőkönyvet készít. A  fenntartónak a  kiválasztási eljárásról készült 
dokumentációt az  érintett tanév lezárultát követő öt évig kell megőrizni. A  miniszter jogosult ellenőrizni 
a kiválasztási eljárás dokumentáltságát. A fenntartó az ajánlattételi kiírást a közzétételtől számított tíz napon belül, 
a  bontási jegyzőkönyv másolatát harminc napon belül elektronikus úton megküldi az  agrárpolitikáért felelős 
miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére az iskolagyumolcs@am.gov.hu elektronikus levelezési címre.

9. § (1) A  2.  § (1)  bekezdése szerint jogosult tanulók részére szállítandó termékmennyiséget a  megállapodásban 
a  köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a  megállapodás megkötését követő tanítási év első 
évfolyamára beíratott tanulóknak és a  köznevelési intézmény adott feladatellátási helyére a  megállapodás 
megkötésének tanítási évében az  1–5. évfolyamra járó tanulóknak a  megállapodás megkötésekor fennálló száma 
(a továbbiakban együtt: a megállapodás megkötésekor fennálló tanulói létszám) alapulvételével kell meghatározni.

 (2) A  termékkel való ellátás első időszaka szeptember első tanítási napjától szeptember utolsó vasárnapjáig 
(a továbbiakban: első teljesítési időszak), a termékkel való ellátás második időszaka szeptember utolsó vasárnapját 
követő hétfőtől december harmadik vasárnapjáig (a továbbiakban: második teljesítési időszak), a  termékkel való 
ellátás harmadik időszaka január második hétfőjétől március utolsó vasárnapjáig (a továbbiakban: harmadik 
teljesítési időszak), a  termékkel való ellátás negyedik időszaka március utolsó vasárnapját követő hétfőtől április 
utolsó napját követő vasárnapig (a továbbiakban: negyedik teljesítési időszak) tart.

 (3) Tanítási évenként legalább három teljesítési időszakban kell szállítani, és legalább tanulónként egy, 
a  (4)  bekezdésben meghatározott kísérőintézkedést kell végrehajtani. A  tervezett kísérőintézkedést, annak 
megvalósítási dátumát, helyét (a köznevelési intézmény feladatellátási helyének neve, címe, sorszáma) 
a  megvalósítást megelőző tizenötödik napig be kell jelenteni a  Kincstár részére a  Kincstár honlapján megadott 
elektronikus levélcímen. Teljesítési időszakon belül legalább heti gyakorisággal és egész heteket lefedve kell 
szállítani úgy, hogy az első és a negyedik teljesítési időszakban legalább három, a második és a harmadik teljesítési 
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időszakban legalább nyolc hétig kell szállítani, amely alkalmazásában legalább négy tanítási napot magában foglaló 
hetek vehetőek figyelembe.

 (4) A  kóstoltatás mint a  program során alkalmazandó kísérőintézkedés végrehajtása esetében az  alábbi 
követelményeket kell teljesíteni:
a) a  kóstoltatást alkalmanként legalább négy friss termék biztosítása mellett, tanulónként, gyümölcs- és 

zöldségféleségenként a  2.  mellékletben meghatározott mennyiségben kell végezni, valamint a  termékeket 
a megállapodásban részletezett, fogyasztásra kész állapotban kell a köznevelési intézmény részére átadni,

b) a kóstoltatott termékek között nem szerepelhet az a termék, amely a program keretében az adott teljesítési 
időszak során, az adott köznevelési intézményben támogatott termékként kiosztásra kerül,

c) a  kóstoltatás végezhető zöldség-gyümölcs termelőkhöz, termelői csoportokhoz, termelői szervezetekhez 
szervezett tanulmányutak, tankonyhai foglalkozások vagy a  köznevelési intézmény által tartott 
rendezvények, alkalmak keretében,

d) a  kóstoltatást ki kell egészíteni a  gyümölcs- és zöldségágazatot érintő, valamint a  gyümölcs- és 
zöldségfogyasztás egészségre gyakorolt pozitív hatását kiemelő, hiteles szakmai ismeretek átadásával, pozitív 
példák bemutatásával,

e) a  kóstoltatás keretében a  tanév során a  tanulók zöldség-, gyümölcsfogyasztásának és egészséges 
életmódjának ösztönzése érdekében verseny, jutalomjáték szervezhető, pályázat írható ki,

f ) egy feladatellátási helyen egy napon egy kísérőintézkedés valósítható meg.

10. § (1) A kérelmező az  (5) bekezdésben meghatározott adattartalmú, a következő tanítási évre vonatkozó megállapodás, 
valamint a  módosított megállapodás jóváhagyása iránti kérelmét minden évben május 15. és május 31. között 
a  Kincstár által erre a  célra rendszeresített elektronikus űrlapon, ügyfélkapus azonosítást követően nyújthatja be 
a Kincstárhoz.

 (2) A  tankerületi központok száma tekintetében az 5. § (1) bekezdésében meghatározott felső korlátot meghaladóan 
megállapodás nem nyújtható be, és a Kincstár által nem hagyható jóvá.

 (3) Ha a  kérelmező az  (1)  bekezdés szerinti kérelem összeállítása során állapítja meg, hogy túllépte az  5.  § 
(1)  bekezdésében a  tankerületi központok száma tekintetében meghatározott felső korlátot, úgy erről a  kérelem 
mellékleteként nyilatkoznia kell. A nyilatkozatban meg kell jelölni a vonatkozó megállapodással érintett tankerületi 
központot, továbbá a  kérelme mellékleteként csatolnia kell az  igazoló dokumentumot arra vonatkozóan, 
hogy a  túllépésről elektronikus úton haladéktalanul értesítette a  túllépéssel érintett tankerületi központot. 
Ha a kérelmező nem tesz eleget a Kincstár és a tankerületi központ felé történő értesítési kötelezettségének, akkor 
a  mulasztással érintett kérelmező a  kérelembenyújtással érintett tanévre vonatkozóan jóváhagyható valamennyi 
megállapodása és megállapodásmódosítása tekintetében jóváhagyható bruttó támogatási összeget a  Kincstár 
10%-kal csökkenti.

 (4) Ha a  tankerületi központ május 25-e után a  (3)  bekezdés szerint értesül arról, hogy a  vele megállapodást kötő 
kérelmező a tankerületi központok száma vonatkozásában túllépte az 5. § (1) bekezdésében a tankerületi központok 
száma tekintetében meghatározott felső korlátot, akkor új megállapodást köthet a  6.  § (8)  bekezdése szerint 
meghatározott rangsorban következő kérelmezővel vagy annak hiányában egy másik, a 4. § (9) bekezdése szerinti 
kérelmezővel az 5. § (1) bekezdésében meghatározott korlátozás figyelembevételével. Az így létrejött megállapodás 
jóváhagyása iránti kérelem új kérelemként vagy már benyújtott kérelem módosításaként június 15-éig nyújtható be 
a Kincstárhoz. A benyújtási határidő jogvesztő.

 (5) A megállapodás vagy megállapodásmódosítás jóváhagyása iránti kérelem a következő adatokat és nyilatkozatokat 
tartalmazza:
a) a kérelmező, illetve meghatalmazottja vagy képviselője ügyfél-azonosító száma,
b) kapcsolattartási adatok (kapcsolattartó neve, telefonszáma, elektronikus levélcíme),
c) a megállapodás, illetve a megállapodásmódosítás adatai és
d) a  kérelmező nyilatkozata arról, hogy a  kérelemben és a  mellékletekben feltüntetett adatok a  valóságnak 

megfelelnek.
 (6) A megállapodás, valamint a módosított megállapodás jóváhagyása iránti kérelemhez mellékelni kell a megállapodás 

vagy a módosított megállapodás egy példányát.
 (7) A kérelmező a megállapodás, valamint a módosított megállapodás jóváhagyására – a 7. § (3) bekezdésében foglalt 

eset kivételével – tanítási évenként egy kérelmet nyújthat be.
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 (8) A Kincstár a megállapodás, valamint a módosított megállapodás jóváhagyása iránti kérelmek tárgyában minden év 
augusztus 15-éig hoz döntést. A  Kincstár a  megállapodás, továbbá a  módosított megállapodás jóváhagyásakor 
a  szállítható termékeket és termékmennyiségeket a  jóváhagyást követő tanítási évre fenntartónként és a  9.  § 
(2)  bekezdése szerinti teljesítési időszakonként határozza meg. A  kérelmező a  megállapodás, a  módosított 
megállapodás jóváhagyásáról, valamint az  azokra vonatkozóan a  részére jóváhagyott termékmennyiségekről 
tájékoztatja a fenntartót.

 (9) A  kérelmező jogosult az  általa megkötött megállapodás, valamint módosított megállapodás alapján az  egyes 
teljesítési időszakokban termékenként szállítható mennyiségeket az adott teljesítési időszakban fenntartónként és 
termékenként jóváhagyott mennyiség 20%-áig átcsoportosítani annak érdekében, hogy a megállapodás megkötése 
és a  teljesítési időszak kezdete között bekövetkező intézményi létszámváltozásokat kiegyenlítse. A  20%-on felüli 
átcsoportosítással érintett termékmennyiségek tekintetében az  1.  mellékletben az  adott termékre meghatározott 
bruttó támogatási mértéknek megfelelő összeg jogosulatlan támogatásnak minősül.

6. A támogatás igénylői

11. § (1) A támogatási összeget az a kérelmező igényelheti,
a) akinek vagy amelynek a  programban történő részvételét a  mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási 

szerv előzetesen jóváhagyta, és
b) aki vagy amely rendelkezik legalább egy fenntartóval legalább egy köznevelési intézmény vonatkozásában 

kötött és a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által jóváhagyott megállapodással.
 (2) Támogatást igényelhet az a 4. § (2) bekezdése szerinti kérelmező is, valamint a támogatás annak a 4. § (2) bekezdése 

szerinti kérelmezőnek is kifizethető, aki vagy amely felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési eljárás alatt áll, 
feltéve, ha az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.

7. A támogatott termék

12. § (1) A  program keretében – a  Kincstár által jóváhagyott mennyiség erejéig és a  megállapodásban meghatározott 
ütemezéssel – szállítható termék fogyasztásra közvetlenül alkalmas, és a  13.  §, valamint a  Kincstár honlapján 
közleményben közzétett minőségi és élelmiszer-biztonsági feltételeknek megfelelő, az  Európai Unióban 
megtermelt, 1. mellékletben meghatározott termék lehet.

 (2) A támogatott termék elszámolási egysége: adag.

13. § (1) Az e rendelet alapján támogatott terméknek meg kell felelnie az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és 
zöldség-, valamint a  feldolgozott gyümölcs- és feldolgozott zöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak 
a  megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet I.  mellékletében előírt 
általános forgalmazási előírásoknak vagy ha létezik, a  termékspecifikus forgalmazási előírásokban meghatározott 
I. osztályra vonatkozó követelményeknek, és legalább a Kincstár honlapján közzétett közleményben meghatározott 
méretűnek kell lennie.

 (2) A földi eper, a cseresznye, a sárgarépa és a karalábé szállítása akkor foglalható megállapodásba, ha az fogyasztásra 
előkészített és az 1. mellékletben előírt adagban csomagolt áruként kerül szállításra.

 (3) Ha a zöldség- és a gyümölcslé kettő vagy több gyümölcsből vagy zöldségből készül, akkor a legkisebb részarányú 
gyümölcs vagy zöldség arányának el kell érnie az 5%-ot.

 (4) Gyümölcslé esetében a  cukor mennyiségének a  cukortartalom mérésére szolgáló Brix-skálán meghatározott 
legalább 10 Brix-fok értékűnek kell lennie.

 (5) Ha a zöldség- és gyümölcslé nem felel meg a (3) és (4) bekezdésben meghatározott feltételeknek, akkor a vonatkozó 
termékmennyiségek után támogatás nem fizethető.

8. A támogatott termék kiosztása

14. § (1) A  tanulónként kiosztható termék mennyisége hetente legfeljebb négy adag. Hetente legalább kétféle terméket 
kell kiosztani. Az  egész alma és a  szeletelt alma egyféle terméknek minősül. A  kiosztott termékféléknek szállítási 
időszakon belül hetenként azonosnak kell lennie.
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 (2) Ha a  termék kiosztásának időpontjában a  teljesítés helyszínén jelenlévő, 2.  § (1)  bekezdés a), b) és d)  pontja 
szerinti tanulók száma a  tanuló távolléte folytán vagy amiatt marad el a  megállapodásban foglaltakhoz képest, 
mert a  tervezett létszámhoz viszonyítva kevesebb tanuló iratkozott be az  1–6. évfolyamokba, a  ki nem osztható 
mennyiség a 9. § (1) bekezdésére figyelemmel a köznevelési intézmény döntésétől függően
a) a 2. § (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti tanulók között a napi adag vagy a heti gyakoriság növelésével 

a  hét egy további fennmaradó napján vagy a  teljesítési időszakon belül a  termékkel való ellátás 
időtartamának növelésével vagy

b) a  2.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerinti bármely nevelési-oktatási intézmény 7. és 8. évfolyamának tanulói 
számára

osztható ki.
 (3) A  köznevelési intézmény a  kiosztással érintett tanulók számáról az  osztálynapló létszámadatainak heti 

összesítésével és a  kiosztott termék mennyiségéről az  átvett és leselejtezett termékmennyiségek adatainak 
összesítésével, a  tanulók osztályának és évfolyamának feltüntetésével, a  Kincstár honlapján közzétett adatlap 
kitöltésével, hetente nyilvántartást vezet.

 (4) A  köznevelési intézmény selejtezési jegyzőkönyvet vezet azon termékekről, amelyeknek a  köznevelési 
intézményben történő tárolás alatt lejárt a  minőségmegőrzési idejük, illetve érzékszervi észlelés alapján 
fogyasztásra alkalmatlanná váltak. A selejtezési jegyzőkönyvnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
a) a fenntartó neve, címe, adószáma, a köznevelési intézmény neve, címe, OM azonosítója,
b) a jegyzőkönyv készítőjének neve,
c) a selejt termék neve, mennyisége adag vagy darab mértékegységben,
d) a selejtezés oka,
e) a jegyzőkönyv készítőjének aláírása és a köznevelési intézmény vezetőjének cégszerű aláírása.

 (5) Ha a  termék átvételekor az  átvétel helyén az  átvételért felelős személy szemrevételezéssel megállapítja, hogy 
a  termék minősége nem felel meg a  12. és 13.  §-ban foglaltaknak, akkor a  minőségi kifogást jegyzőkönyvben 
rögzíti, és azt a  szállító képviselőjével aláíratja, valamint a  jegyzőkönyv másolatát a  szállító részére átadja. 
A  szállító együttműködik a  köznevelési intézménnyel és fenntartójával vagy annak képviselőjével a  minőségi 
kifogás jegyzőkönyvezése során. A minőségi kifogásról a  fenntartó értesíti a Kincstárt, és az értesítéshez mellékeli 
a jegyzőkönyv másolatát.

 (6) A  köznevelési intézmény a  támogatott termék tanulók részére történő kiosztásáról a  közétkeztetéstől eltérő 
időpontban gondoskodik.

9. A támogatás forrása

15. § (1) A program támogatására az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, 
a  banán és a  tej oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő 
alkalmazására vonatkozó szabályokról szóló, 2016. november 3-i 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendelet 
(a  továbbiakban: 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendelet) 7.  cikke alapján hozott bizottsági határozat szerinti 
támogatás összegéig az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból és ehhez kapcsolódóan Magyarország központi 
költségvetésében meghatározott forrásból származó támogatási keret áll rendelkezésre.

 (2) A  miniszter a  következő tanítási évre rendelkezésre álló támogatási keretről – a  18.  § (1)–(3)  bekezdése szerinti 
bontásban – minden év augusztus 5-éig értesíti a Kincstárt.

10. Visszaosztási eljárás

16. § (1) Ha a  megállapodások összesítésekor megállapítást nyer, hogy a  kérelmezők által az  adott tanítási év 
vonatkozásában igénybe venni kívánt támogatás összege meghaladja a  15.  § (2)  bekezdése szerinti támogatási 
keretet, akkor a  Kincstár meghatározza a  15.  § (2)  bekezdése szerint rendelkezésre álló pénzügyi keret és 
a  jóváhagyható megállapodásokban foglalt mennyiségre jutó összes támogatási összeg arányát. A  Kincstár 
a  megállapodás alapján az  adott tanítási év vonatkozásában a  szállítani kívánt termékek támogatási mértékének 
a  fenti arányszámmal történő csökkentésével – a  jóváhagyható megállapodások alapján – a  kérelmezőnként 
igényelhető támogatás összegét arányosan csökkenti.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 55. szám 2119

 (2) Az (1) bekezdés szerinti visszaosztás a 14. § (1) és (2) bekezdése szerinti kiosztási gyakoriságot és a jogosult tanulók 
9. § (1) bekezdése szerinti számát nem érinti.

 (3) Ha a  Kincstár a  megállapodást az  (1)  bekezdés szerinti arányos csökkentést követően hagyja jóvá, a  kérelmező 
jogosult a szállítási időszak arányos csökkentésére.

11. A kifizetési kérelem

17. § (1) A támogatási összeg kifizetése iránti – a (2) bekezdésben meghatározott adattartalmú – kérelmet (a továbbiakban: 
kifizetési kérelem) a  Kincstár által erre a  célra rendszeresített elektronikus űrlapon, ügyfélkapus azonosítást 
követően, az  adott szállítási időszakban kiszállított termékre vonatkozóan időszakonként egy alkalommal, 
az  adott időszak végét követő harmadik hónap utolsó napjáig kell benyújtani. Egy kérelmező időszakonként és 
termékenként legfeljebb a  10.  § (8)  bekezdése szerint a  részére jóváhagyott, összes mennyiségre vehet igénybe 
támogatást.

 (2) A kifizetési kérelem az alábbi adatokat és nyilatkozatokat tartalmazza:
a) a kérelmező, illetve meghatalmazottja vagy képviselője ügyfél-azonosító száma;
b) kapcsolattartási adatok (kapcsolattartó neve, telefonszáma, elektronikus levélcíme);
c) a kérelem alapadatai:

ca) a kérelemmel érintett szállítási időszak megnevezése,
cb) a megjelölt időszakban kiosztott támogatott termékek teljes mennyisége,
cc) a megjelölt időszakban kiosztott termékekre, a megvalósított kísérőintézkedésekre, az ajándékként 

kiosztott munkafüzetek nyomtatási költségére igényelt támogatás összege forintban;
d) a  termékek adatai [termékenként a  Magyarországról, illetve az  Európai Unió más tagállamából származó 

mennyiségek (adag)];
e) az intézmények és fenntartóik adatai (név, cím, OM azonosító);
f ) a számlák adatai [sorszám, teljesítési dátum, bruttó érték, termék megnevezése, mennyisége (adag), tételek 

bruttó értéke];
g) a  kísérőintézkedés adatai (köznevelési intézmény neve, címe, OM azonosítója, a  megvalósítás dátuma, 

részt vevő tanulók száma, kóstoltatott termékfélék megnevezése, kóstoltatáskor kiosztott munkafüzetek 
darabszáma);

h) a kérelmező nyilatkozata arról, hogy
ha) a  kérelemben igényelt támogatásra vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések – különösen 

az  1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, a  mezőgazdasági termékpiacok közös 
szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó 
intézkedések meghatározásáról szóló, 2013. december 16-i 1370/2013/EU tanácsi rendelet, 
a  2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet, a  2017/39/EU bizottsági végrehajtási 
rendelet, valamint az e rendelet – által előírt valamennyi feltételt megismerte, és azoknak megfelel,

hb) a  kérelem alapját képező megállapodás vagy megállapodásokban vállalt kötelezettségeit 
teljesítette,

hc) a kérelemben és a mellékletekben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek,
hd) hozzájárul ahhoz, hogy a  Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott 

adataihoz a  költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a  költségvetési törvény XIX.  Uniós 
fejlesztések fejezetéből biztosított költségvetési támogatás esetén a  közreműködő szervezet, 
ennek hiányában az  irányító hatóság, az  Állami Számvevőszék, a  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, 
az  Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az  állami adóhatóság és a  csekély összegű 
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek.

 (3) A  negyedik teljesítési időszakra vonatkozó kifizetési kérelemnek – a  (2)  bekezdésben meghatározottakon felül – 
az alábbi adatokat kell tartalmaznia a teljes tanévre vonatkozóan:
a) a megvalósított kísérőintézkedések megnevezése,
b) a kísérőintézkedés megvalósításába bevont tanulók száma,
c) a kísérőintézkedésekre fordított kiadások bruttó összege.

 (4) A kifizetési kérelemhez csatolni kell
a) a  teljesítési időszakban kiszállított összes támogatott termékről kiállított, hónapra vagy teljesítési időszakra 

szóló elszámolást tartalmazó számlát vagy gyűjtőszámlát, amely darabszámban tartalmazza a  kiszállított 
adagok mennyiségét;
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b) a kifizetési kérelemmel érintett időszakban megvalósított kísérőintézkedések – ideértve a 18. § (3) bekezdése 
szerinti munkafüzetek kiosztásának – megvalósítását tanúsító, a  köznevelési intézmény vezetője által 
kiállított igazolást, amelyben fel kell tüntetni
ba) a kísérőintézkedést megvalósító kérelmező nevét,
bb) a részt vevő tanulók számát,
bc) a megvalósítás időpontját,
bd) a köznevelési intézmény OM azonosítóját,
be) a kóstoltatott termékek felsorolását,
bf ) az átvett munkafüzetek darabszámát és
bg) a megvalósított kísérőintézkedésnek a 9. § (4) bekezdésében felsorolt feltételeknek való megfelelése 

bemutatását.
 (5) A  számlát vagy gyűjtőszámlát a  fenntartó részére kell kiállítani. Ha a  köznevelési intézmény a  gazdálkodását 

önállóan végzi (önálló költségvetési szerv), és a megállapodásban, módosított megállapodásban rögzítésre került, 
akkor a számlát vagy gyűjtőszámlát a köznevelési intézmény részére kell kiállítani.

 (6) A  kérelmező legkésőbb a  kifizetési kérelem benyújtását megelőző tizedik napig a  Kincstár által erre a  célra 
rendszeresített elektronikus felületen bejelenti a  Kincstár részére a  jóváhagyott megállapodásait érintő fenntartói 
jogok átadását és az  intézményi változásokat. Az  egyes fenntartók kapcsán időszakonként és termékenként 
jóváhagyott mennyiségeket érintő fenntartói és intézményi változásokat illetően a  Kincstár módosítja a  10.  § 
(8)  bekezdése szerinti döntését. A  döntés módosítása során a  kérelmező számára nem hagyható jóvá a  10.  § 
(8)  bekezdése szerinti, a  kérelmező részére korábban időszakonként és termékenként jóváhagyott összes 
mennyiségen felüli mennyiség. Fenntartói jog átadása esetén a (9) bekezdésnek megfelelő adattartalmú, a Kincstár 
honlapján közzétett nyomtatvány szerinti, az  új fenntartó által kiállított nyilatkozatot is be kell nyújtani a  Kincstár 
részére.

 (7) Ha a köznevelési intézmény vagy feladatellátási helye beolvad egy ugyanazon kérelmező által termékekkel ellátott 
másik köznevelési intézménybe, és a  két intézmény részére az  érintett szállítási időszakokban szállítani tervezett 
termékek köre és heti adagszáma eltérő, akkor a Kincstár a jogutód intézmény esetében jóváhagyott megállapodás 
vagy megállapodásmódosítás szerinti termékeket és heti adagszámokat hagyja jóvá.

 (8) Ha a  pályáztatás időszakában már ismert a  soron következő tanévet érintő fenntartóváltás, és az  új fenntartó 
nyilatkozik a  programban történő részvételi szándékáról, az  ezzel érintett gyereklétszámra vonatkozó ajánlattételi 
felhívást a  régi fenntartó írja ki, majd a  (6)  bekezdésben foglaltak szerinti fenntartói jog átadás keretében adja át 
az új fenntartó részére.

 (9) A (6) bekezdés szerinti fenntartói nyilatkozat az alábbi adatokat tartalmazza:
a) a köznevelési intézmény OM azonosítója;
b) az új fenntartó azonosító adatai (neve, székhelye, adószáma, azonosítója, képviselőjének neve);
c) a korábbi fenntartó azonosító adatai (neve, székhelye, adószáma, azonosítója, képviselőjének neve);
d) a szállító azonosító adatai (neve, székhelye, adószáma);
e) az új fenntartó nyilatkozatát arról, hogy

ea) az  általa képviselt szervezet gyakorolja – az  év/hónap/nap formátumban megadott időponttól – 
a fenntartói jogokat a köznevelési intézmény esetében,

eb) megismerte a  korábbi fenntartó és a  szállító között a  köznevelési intézménybe járó gyermekek 
programban támogatott termékekkel történő ellátása céljából kötött megállapodást vagy 
megállapodásmódosítást,

ec) a  köznevelési intézmény a  tanítási év során továbbra is részt kíván venni a  programban 
a megállapodásban vagy a megállapodásmódosításban megjelöltek szerint, valamint

ed) a  program végrehajtását szabályozó európai uniós és nemzeti jogszabályokban foglaltakat 
megismerte.

 (10) A  Kincstár az  egyes köznevelési intézményekbe ténylegesen beiratkozott, 1–6. évfolyamra járó tanulók létszáma 
alapján a  10.  § (7)  bekezdése szerinti döntését nem módosíthatja. A  megállapodás megkötése és a  teljesítési 
időszak kezdete között bekövetkező létszámváltozások kiegyenlítése érdekében a 10. § (9) bekezdésében és a 14. § 
(2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

 (11) A  kifizetési kérelem (1)  bekezdésben meghatározott határidőn túli benyújtása esetén a  2017/39/EU bizottsági 
végrehajtási rendelet 4. cikk (5) bekezdése szerinti jogkövetkezményeket kell alkalmazni.

 (12) A  Kincstár a  támogatás kifizetése iránt a  kifizetési kérelem beérkezésének napját követő három hónapon belül 
intézkedik.
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12. Az igényelhető támogatás mértéke

18. § (1) A  támogatás mértéke a  megállapodásnak megfelelően leszállított és kiosztott, a  12. és 13.  §-ban foglaltaknak 
megfelelő termék – 1.  mellékletben meghatározott – egy adagjára vetített és meghatározott bruttó összeg, 
amely tartalmazza az  1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 23.  cikk (1)  bekezdés a)  pontjában 
foglalt költségeket, és amelynek összegére a  kérelmező a  számlát kiállította. Az  egy hétre és egy főre számított 
támogatás összege legfeljebb bruttó kettőszázharminc forint lehet. Ha a  megállapodásban szereplő termékekre 
jutó – 1.  mellékletben meghatározott – támogatás egy főre és egy hétre számított összege meghaladná 
a  bruttó kettőszázharminc forintot, akkor a  Kincstár az  adott megállapodás vonatkozásában az  1.  mellékletben 
meghatározott, egy adagra jutó bruttó támogatás mértékét arányosan csökkenti.

 (2) A  9.  § (4)  bekezdése szerinti, a  tanítási év során megvalósított kísérőintézkedés végrehajtása céljából igényelhető 
támogatás összege tanulónként és alkalmanként bruttó hatvan forint, de tanulónként és tanítási évenként 
legfeljebb bruttó kettőszáznegyven forint. A  kísérőintézkedés végrehajtása céljából igényelt támogatás nem 
vonatkozhat a  kérelmező jóváhagyott megállapodásaiban vagy megállapodásainak módosításaiban szereplő 
tanulók összesített létszámát meghaladó számú tanuló ellátására vagy olyan termékek kóstoltatására, amelyek nem 
fogyasztásra kész állapotban kerülnek a köznevelési intézmény részére átadásra.

 (3) A 9. § (4) bekezdése szerinti kísérőintézkedéssel egyidejűleg a 2. § (1) bekezdése szerinti, minden egyes, a kérelmező 
által ellátott tanuló részére kiosztott, a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett mintának megfelelő 
munkafüzet nyomtatási költségeire igényelhető támogatás összege munkafüzetenként bruttó negyven forint. 
A munkafüzet tartalmának összhangban kell lennie az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 
által az  egészséges táplálkozásra vonatkozóan közzétett ajánlásokkal. Egy kérelmező legfeljebb az  általa ellátott, 
a 2. § (1) bekezdése szerinti, 1–6. évfolyamra járó tanulók létszámát meg nem haladó számú munkafüzet nyomtatási 
költségeire igényelhet támogatást.

13. A programot népszerűsítő kommunikáció

19. §  A támogatás feltétele, hogy a  köznevelési intézmény a  2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 
12.  cikkében és Mellékletében meghatározott minimumfeltételeknek megfelelő plakátot a  program teljes 
időtartama alatt a köznevelési intézmény székhelye és a programban részt vevő feladatellátási helye főbejáratánál 
elhelyezze.

14. Ellenőrzés, jogkövetkezmények

20. § (1) A Kincstár az adott tanítási évben a 10. § (1) bekezdésében meghatározott időszak után benyújtott megállapodás 
vagy módosított megállapodás jóváhagyása iránti kérelem esetén a megállapodás vagy a módosított megállapodás 
alapján szállítani kívánt termékek bruttó támogatási összegét a benyújtási késedelem minden napja után 10%-kal 
csökkenti. A  10.  § (4)  bekezdése szerint benyújtott új kérelem vagy a  10.  § (1)  bekezdése szerinti határidőben 
beadott kérelem 10.  § (4)  bekezdése szerinti módosítása esetén a  csökkentésre vonatkozó szabály nem 
alkalmazandó.

 (2) Ha a  fenntartó egy köznevelési intézmény vonatkozásában az  adott tanítási év tekintetében – ugyanazon év 
benyújtási időszakában benyújtandó – több jóváhagyható megállapodást is kötött, akkor a  Kincstár a  fenntartó 
által – az 5. § (1) bekezdésében foglaltak sérelme nélkül – a 10. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott benyújtási 
időszak végét megelőző legkésőbbi időpontban megkötött megállapodást veszi figyelembe. Ugyanazon a  napon 
megkötött megállapodások esetén a  10.  § (1) és (4)  bekezdése szerinti, a  Kincstárhoz korábban benyújtott 
kérelemben szereplő megállapodást kell figyelembe venni.

21. § (1) A  2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendelet 11. és 12.  cikkében foglalt szabályoknak megfelelően a  kérelmező 
és a  fenntartó által kötött megállapodás megkötésének és teljesülésének adminisztratív és helyszíni ellenőrzését 
a  Kincstár végzi úgy, hogy tanítási évenként legalább a  2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendelet 10.  cikk 
(3) bekezdésében meghatározott számú kérelmezőt ellenőriz.

 (2) A  Kincstár a  kérelmezők kiválasztásánál a  2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendeletben foglaltak súlyozott 
figyelembevételével végez ellenőrzést minden olyan kérelmezőnél, amelynél az  előző tanítási évre vonatkozóan 
meg nem felelést állapított meg.

 (3) A Kincstár a szállítónál a 14. § (5) bekezdése szerinti értesítés alapján helyszíni ellenőrzést folytat le.
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 (4) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzések számába a (3) bekezdés szerinti ellenőrzések száma nem számítható be.
 (5) A  fenntartó és a  köznevelési intézmény aláveti magát a  Kincstár által hivatalból indított, e  rendeletben, valamint 

a  2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendelet 10.  cikkében szabályozott ellenőrzésnek, ideértve a  14.  § 
(3)  bekezdése szerinti nyilvántartások, valamint a  kérelmezők közötti sorrendállítás dokumentációjának részletes 
vizsgálatát és a fizikai ellenőrzést.

 (6) A  Kincstár a  megállapodás jóváhagyása iránti kérelmek adminisztratív ellenőrzésekor az  5.  § (4)  bekezdésében, 
a 6. §-ban és a 9. § (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesülését nem ellenőrzi. A Kincstár a kifizetési kérelmekre 
vonatkozó helyszíni ellenőrzés során az  5.  § (4)  bekezdésében, a  6.  §-ban és a  9.  § (1)  bekezdésében foglalt 
feltételek teljesülését, a támogatási kérelemhez mellékelt számlákat, valamint az átvételi jegyeket, szállítójegyeket, 
fuvarleveleket, nyilvántartásokat, a  kísérőintézkedés végrehajtását és a  munkafüzetek kiosztását igazoló 
dokumentumokat, valamint az  egyéb, az  e  rendeletben, a  2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendeletben és 
a  2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben meghatározott feltételek teljesülését jogosult 
ellenőrizni.

 (7) Ha a  Kincstár az  ellenőrzése során azt állapítja meg, hogy a  kérelmező az  e  rendeletben, az  1308/2013/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendeletben, a  2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendeletben és a  2017/40/EU 
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben előírt feltételeket, illetve a megállapodásban vállalt kötelezettségeit 
nem teljesítette, akkor a Kincstár
a) a  támogatási összeg kifizetése iránti kérelmet a nemteljesítéssel érintett mennyiség tekintetében elutasítja, 

vagy
b) elrendeli a már kifizetett támogatás visszafizetését a nemteljesítéssel érintett mennyiség tekintetében.

 (8) Ha a kérelmező által a 9. § (2) bekezdésében meghatározott bármely időszakban kiszállított termékek mennyisége 
a  kérelmezőnek felróható okból a  Kincstár által az  adott időszakra és az  adott fenntartó kapcsán jóváhagyott 
mennyiség kevesebb mint 80%-a, akkor a  leszállított mennyiségre eső bruttó támogatási összeget a  Kincstár 
a  le  nem szállított mennyiségre eső – 1.  melléklet szerinti, egy adagra meghatározott bruttó támogatási összeg 
szerint kiszámított – támogatás mértékével csökkenti.

 (9) Ha a Kincstár vagy a Zöldség-Gyümölcs Minőségellenőrzési Szolgálat helyszíni ellenőrzése során megállapítja, hogy 
a kiszállított termék nem felel meg a 12. és a 13. §-ban foglalt feltételeknek, akkor a (7) bekezdés szerinti szankció 
megállapításán felül a  nem megfelelő termék mennyiségére eső támogatási összeg jogosulatlanul igénybe vett 
támogatásnak minősül. A  Zöldség-Gyümölcs Minőségellenőrzési Szolgálat a  meg nem felelésről szóló végleges 
határozatát megküldi az érintett köznevelési intézmény fenntartójának és a Kincstárnak.

 (10) Ha a  tanítási év során másodszor is megállapítást nyer, hogy a  kérelmező által kiszállított termék nem felel meg 
a  12. és a  13.  §-ban foglalt feltételeknek, akkor a  (9)  bekezdésben megállapított szankciók alkalmazása mellett 
a  kérelmező részére az  összes megállapodásra vonatkozóan jóváhagyott teljes mennyiség értékének 3%-a 
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, és a Kincstár a következő tanítási évre vonatkozóan nem hagyja 
jóvá a kérelmező programban történő részvételét.

22. § (1) Ha a Kincstár az ellenőrzése során megállapítja, hogy a fenntartó nem tett eleget a 14. § (6) bekezdésében, valamint 
a  megállapodásban vállalt, a  termék tanulók részére történő kiosztására vonatkozó kötelezettségeinek, akkor 
a  köznevelési intézménynél ki nem osztott vagy nem megfelelően kiosztott, támogatott termékek e  rendelet 
alapján kiszámított ellenértéke a fenntartónál jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

 (2) Ha a Kincstár az ellenőrzése során megállapítja, hogy a termékek 14. § (2) bekezdése szerinti gyakoriságú kiosztása 
azért állt elő, mert a  tanulók megállapodásban meghatározott száma meghaladta a  megállapodás megkötésekor 
fennálló tanulói létszámot, az  így kiosztott, támogatott termékek e  rendelet alapján kiszámított ellenértéke 
a fenntartónál jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

 (3) Ha a  Kincstár az  ellenőrzése során megállapítja, hogy a  köznevelési intézmény nem tett eleget a  14.  § (3) és 
(4)  bekezdése, valamint a  19.  § szerinti kötelezettségeinek, akkor a  fenntartó felelősségével kiosztott, támogatott 
termékek e  rendelet alapján kiszámított ellenértékének 5%-a a  fenntartónál jogosulatlanul igénybe vett 
támogatásnak minősül.

 (4) Ha a Kincstár az ellenőrzése során megállapítja, hogy a fenntartó nem tett eleget a 6. § szerinti kötelezettségeinek, 
akkor az  érintett köznevelési intézmény megállapodására vonatkozó, 10.  § szerinti jóváhagyást a  9.  § 
(2)  bekezdésében meghatározott, az  ellenőrzés napján folyamatban lévő teljesítési időszakot követő teljesítési 
időszakokra vissza kell vonni. A  Kincstár a  visszavonásról szóló határozatot annak véglegessé válását követően 
az érintett fenntartó részére is megküldi.
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 (5) Az  1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletből fakadó előnyök megszerzéséhez szükséges 
feltételeknek a  jogszabályok kijátszásával történő, a  közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és 
monitoringjáról és a  352/78/EGK, a  165/94/EK, a  2799/98/EK, a  814/2000/EK, az  1290/2005/EK és a  485/2008/EK 
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 60.  cikke szerinti 
mesterséges megteremtése akkor áll fenn, ha bármely természetes vagy jogi személy a  2.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott feltételek teljesítését az arra hatáskörrel rendelkező szerv által megállapított jogellenes cselekmény 
megvalósításával érte el a programban foglalt célokkal ellentétes előnyök megszerzése érdekében.

 (6) Ha az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 60. cikkének alkalmazásában az 1308/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletből fakadó előnyök megszerzéséhez szükséges feltételek mesterséges megteremtését 
előidéző jogellenes magatartás és a  támogatás céljával ellentétes előny elérése közötti ok-okozati összefüggés 
fennállását az arra hatáskörrel rendelkező szerv megállapítja, akkor az így megszerzett előny az (1) bekezdés szerinti 
jogosulatlan támogatásnak minősül.

15. Záró rendelkezések

23. §  Ez a rendelet 2021. április 1-jén lép hatályba.

24. §  E rendelet rendelkezéseit a 2021/2022. és az azt követő tanítási évekre benyújtott kérelmekre induló eljárásokban 
kell alkalmazni.

25. §  Ez a rendelet
a) a  mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és visszatérítések 

megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló, 2013. december 16-i 1370/2013/EU tanácsi 
rendelete,

b) a  mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a  922/72/EGK, a  234/79/EK, 
az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 
1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelete,

c) az  1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a  gyümölcsök és zöldségek, a  banán és a  tej 
oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő alkalmazására 
vonatkozó szabályokról szóló, a Bizottság (EU) 2017/39 végrehajtási rendelete (2016. november 3.),

d) az  1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a  gyümölcsök és zöldségek, a  banán és a  tej 
oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő kiegészítéséről 
és a 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról szóló, a Bizottság (EU) 2017/40 
felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. november 3.) és

e) a  közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a  352/78/EGK, a  165/94/EK, 
a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK, és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelete

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

26. §  Hatályát veszti az iskolagyümölcs- és iskolazöldség program végrehajtásáról szóló 18/2019. (V. 10.) AM rendelet.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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1. melléklet a 15/2021. (III. 31.) AM rendelethez

A támogatott termékek és a támogatás bruttó összege

1.

A B C D E F

Termék megnevezése
Egy adagként 

kiosztandó mennyiség

A támogatás bruttó összege (Ft/adag)

I.  

időszak

II.  

időszak

III. 

időszak

IV. 

időszak

2. gyümölcs

2.1.
alma

egész 1 db 50 50 55 60

szeletelt 8 dkg 95 95 95 95

2.2. körte 1 db 85 85 85 85

2.3. őszibarack 1 db 85 – – –

2.4. nektarin 1 db 85 – – –

2.5. szilva 4 db 55 – – –

2.6. földi eper (adagonként csomagolt) 8 dkg – – – 100

2.7. cseresznye (adagonként csomagolt) 8 dkg – – – 100

2.8. zöldség- és gyümölcslé 2 dl 110 110 110 110

3. zöldség

3.1. paradicsom 1 db 55 65 70 60

3.2. sárgarépa (csomagolt, mini répa, hasáb, golyó) 10 dkg 45 50 50 45

3.3. étkezési paprika (tv vagy kápia) 1 db 30 30 60 60

3.4. karalábé (adagonként csomagolt) 10 dkg 55 – – 55

2. melléklet a 15/2021. (III. 31.) AM rendelethez

A kóstoltatásban szereplő gyümölcs- és zöldségfélékre vonatkozó mennyiségi követelmények

1. táblázat

A B

1. Termék Adag/fő

2. Körte 1/4 vagy 1/6 db

3. Meggy 3 dkg

4. Cseresznye 3 dkg

5. Kajszi 2 db

6. Őszibarack 1/4 vagy 1/6 db

7. Nektarin 1/4 vagy 1/6 db

8. Szilva 2 db

9. Piros ribiszke 3 dkg

10. Fekete ribiszke 3 dkg

11. Málna 3 dkg

12. Szeder 3 dkg

13. Földi eper 3 dkg

14. Csemegeszőlő 3 dkg

15. Sárgadinnye 1 db (min. 1 kg)/10 vagy 15 fő

16. Görögdinnye 1 db (min. 3 kg)/30 fő

17. Dió (héj nélkül) 3 dkg

18. Mandula (héj nélkül) 3 dkg
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2. táblázat

A B

1. Termék Adag/fő

2. Sárgarépa 3 dkg

3. Zeller 3 dkg

4. Hónapos retek 3 db

5. Cékla 3 dkg

6. Uborka 3 dkg

7. Paradicsom 1/2 vagy 1/4 db

8. Paprika (tv, kápia, kaliforniai)
Tv és kápia – 1/4 db,  

kaliforniai – 1/4 vagy 1/6 db

9. Saláta (fejes, jég) 1 fej/20 fő

10. Karfiol 3 dkg

11. Brokkoli 3 dkg

12. Karalábé 1 db/8 fő

13. Zöldborsó 3 dkg (szemes)

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 14/2021. (III. 31.) ITM rendelete
egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 1. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés b) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés g) pontjában,
a 4. és 5. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában,
a 6. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 2. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116.  § 
6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet módosítása

1. § (1) A  villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet (a továbbiakban: R1.) 
2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

 (2) Az R1. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

2. §  Az R1.
a) 3. § (2) bekezdésében az „az energiaadó” szövegrész helyébe az „a jövedéki adó” szöveg,
b) 8. § (4) bekezdésében a „12,77” szövegrész helyébe a „12,34” szöveg
lép.

2. A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön 
kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló  
50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása

3. §  A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a  lakossági felhasználónak és a  külön kezelt 
intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet  
(a továbbiakban: R2.) 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
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4. §  Az R2. 1. melléklet
a) 15. sor B oszlopában az „MVM GTER Zrt. – kapcsoltan és önálló tüzeléssel termelt hő” szövegrész helyébe 

az „MVM Balance Zrt. kapcsoltan és önálló tüzeléssel termelt hő” szöveg,
b) 16. sor B oszlopában az „MVM GTER póttüzeléssel termelt hő” szövegrész helyébe az „MVM Balance Zrt. 

póttüzeléssel termelt hő” szöveg
lép.

3. A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása

5. §  A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 1. melléklet 1. táblázat
a) 9. sor B oszlopában az „NKM Oroszlányi Szolgáltató Zrt.” szövegrész helyébe az „MVM OTSZ Zrt.” szöveg,
b) 61. sor B oszlopában az „NKM Oroszlányi Szolgáltató Zrt.” szövegrész helyébe az „MVM OTSZ Zrt.” szöveg
lép.

4. Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz 
mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló  
67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosítása

6. § (1) Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a  hazai termelésű földgáz mennyiségéről 
és áráról, valamint az  igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet  
(a továbbiakban: R3.) 1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

 (2) Az R3. 2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
 (3) Az R3. 4. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

7. §  Az R3. 6. melléklet címében a „2020.” szövegrész helyébe a „2021.” szöveg lép.

5. A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és 
alkalmazásáról szóló 69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosítása

8. §  A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó értékesítési árak megállapításáról és alkalmazásáról szóló 
69/2016. (XII. 29.) NFM rendelet 1. melléklet
a) 1.2.  pontjában és 2.2.  pontjában az  „Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság” 

szövegrész helyébe az „MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság” szöveg,
b) 1.3. pontjában és 2.3. pontjában az „NKM Földgázhálózati Korlátolt Felelősségű Társaság” szövegrész helyébe 

az „MVM Főgáz Földgázhálózati Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg
lép.

6. A villamos energia egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végzett szolgáltatásokról szóló 
72/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosítása

9. §  A villamos energia egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végzett szolgáltatásokról szóló 72/2016. (XII. 29.) 
NFM rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § E rendeletet kell alkalmazni az egyetemes szolgáltató által a felhasználó igénye alapján, valamint a felhasználó 
szerződésszegése esetén végzett külön szolgáltatások (a továbbiakban együtt: külön díj ellenében végzett 
szolgáltatások) külön díjainak (a továbbiakban: külön díjak) vonatkozásában.”

10. §  Az R4. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az egyetemes szolgáltató külön díjat kérhet a felhasználótól
a) számlamásolat készítése esetén azonos számlánként, készpénzátutalási megbízás vagy postai számlabefizetési 
megbízás pótlása esetén azonos számlához tartozó megbízásonként a harmadik alkalommal kezdődően, és
b) a szerződéses jogviszonnyal összefüggő, az interneten is elérhető dokumentumok – ideértve az üzletszabályzatot 
és az  általános szerződési feltételeket is – részeinek 6 oldal (3 lap) terjedelmet meghaladó másolatának kiadása 
esetén a 7. oldallal (4. lappal) kezdődően.”
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11. §  Az R4. 4. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  egyetemes szolgáltató a  felhasználók részére külön díj megfizetése nélkül biztosítja a  következő 
szolgáltatásokat:
a) számlamásolat készítése esetén azonos számlánként, készpénzátutalási megbízás vagy postai számlabefizetési 
megbízás pótlása esetén azonos számlához tartozó megbízásonként az első és második alkalommal, és
b) a szerződéses jogviszonnyal összefüggő, az interneten is elérhető dokumentumok – ideértve az üzletszabályzatot 
és az általános szerződési feltételeket is – részeinek 6 oldal (3 lap) terjedelmet nem meghaladó másolatának kiadása, 
valamint a  szerződéses jogviszonnyal összefüggő ügy intézéséhez szükséges formanyomtatványok rendelkezésre 
bocsátása.”

12. § (1) Az R4. 1. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
 (2) Az R4. 2. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

13. §  Az R4. 4. alcím címében a „mértéke” szövegrész helyébe a „mértéke és a  külön díj megfizetése alóli mentesülés” 
szöveg lép.

14. §  Ez a rendelet 2021. április 1-jén lép hatályba.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter

1. melléklet a 14/2021. (III. 31.) ITM rendelethez
„2. melléklet a 4/2011. (I. 31.) NFM rendelethez

A minden egyetemes szolgáltató által alkalmazandó árszabások legmagasabb egyetemes szolgáltatási 
árai (Ft/kWh)

A B C D E

1. Árszabások

MVM Démász 

Áramhálózati Kft. 

elosztói működési 

területén

E.ON Dél-dunántúli 

Áramhálózati Zrt., 

E.ON Észak-dunántúli 

Áramhálózati Zrt., 

E.ON Tiszántúli 

Áramhálózati Zrt. elosztói 

működési területén

ELMŰ Hálózati Kft. 

elosztói működési 

területén

ÉMÁSZ Hálózati Kft. 

elosztói működési 

területén

2. A1     

3.
– lakossági felhasználók esetében 
1320 kWh/év fogyasztásig 12,27 11,41 12,13 11,96

4.
– lakossági felhasználók esetében 
az éves fogyasztás 1320 kWh-t 
meghaladó részére 13,15 13,33 13,17 12,99

5.
– nem lakossági felhasználók 
esetében 30,69 31,02 30,72 30,40

6. A2     

7. – lakossági felhasználók esetében      

8.     – csúcsidőszak 15,97 17,80 17,05 15,51

9.      – völgyidőszak 8,07 9,42 8,95 8,02

10.
– nem lakossági felhasználók 
esetében        

11.      – csúcsidőszak 35,72 39,03 37,67 34,91

12.      – völgyidőszak 21,49 23,93 23,08 21,40
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13. A3     

14. – csúcsidőszak 36,66 42,87 38,25 35,50

15. – völgyidőszak 22,32 27,59 23,67 21,98

16. B Alap     

17.   – lakossági felhasználók esetében 8,92 9,36 9,07 8,70

18.
  – nem lakossági felhasználók 
esetében 18,50 19,04 18,57 17,98

19. H     

20.   – lakossági felhasználók esetében 8,92 9,36 9,07 8,70

21.
  – nem lakossági felhasználók 
esetében 18,50 19,04 18,57 17,98

”

2. melléklet a 14/2021. (III. 31.) ITM rendelethez
„3. melléklet a 4/2011. (I. 31.) NFM rendelethez

Az egyetemes szolgáltatók által az elismert villamosenergia-beszerzési átlagár felett alkalmazható 
kereskedelmi árrés elismert átlagos értékei

A B

1. Egyetemes szolgáltató Árrés (Ft/kWh)

2. MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 0,986

3. E.ON Áramszolgáltató Kft. 0,986

4. ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. 0,986
”

3. melléklet a 14/2021. (III. 31.) ITM rendelethez

Az R2. 1. melléklete a következő 84. sorral egészül ki:

(A B C D E

Sorszám Település Értékesítő megnevezése Vásárló szolgáltató neve Értékesítői alapdíj Értékesítői hődíj

Ft/hó Ft/GJ)

84 Mátészalka Geotherm FIRE Kft. Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. 0 3467
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4. melléklet a 14/2021. (III. 31.) ITM rendelethez
„1. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

Az 1. § szerinti földgázforrás ára és mennyisége 2021. második negyedévre, valamint a felek köre

A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő földgázforrás legmagasabb 
hatósági ára és mennyisége:

A B C D E

1. hónap szerződött egyetemes szolgáltató

nem földgáztárolóból 

származó földgázforrás 

mennyisége

(kWh)

földgáztárolóból 

származó földgázforrás 

mennyisége

(kWh)

földgázforrás ára

(forint/kWh)

2. április MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 2 362 110 000 0 5,282

3. május MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 865 042 000 0 5,282

4. június MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 502 611 000 0 5,282
”

5. melléklet a 14/2021. (III. 31.) ITM rendelethez
„2. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

 1.  A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által a 2. § (1) bekezdése szerint értékesítendő 
földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége 2021. második negyedévre:

A B C D

1. hónap szerződött egyetemes szolgáltató
földgázforrás mennyisége

(kWh)

földgázforrás mennyiségarányos díja

(forint/kWh)

2. április MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 0 –

3. május MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 0 –

4. június MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 0 –

 2.  A 2. § szerinti földgázforrás átvételéhez kapcsolódóan felmerülő nem mennyiségarányos szállítási és tárolási 
költségek:

 A  B

1. szerződött egyetemes szolgáltató
az árban érvényesíthető legmagasabb szállítási és tárolási kapacitásdíjak 

[Ft/(kWh/h)/gázév]

2. MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. –
”

6. melléklet a 14/2021. (III. 31.) ITM rendelethez
„4. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

A volt közüzemi nagykereskedőre vonatkozó, a 4. § szerinti hazai termelésű földgáz legmagasabb 
hatósági ára és mennyisége 2021. második negyedévre

A B C

1. volt közüzemi nagykereskedő
földgázforrás mennyisége

(kWh)

földgázforrás ára

(forint/kWh)

2. Magyar Földgázkereskedő Zrt. 1 200 000 000 3,222
”
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7. melléklet a 14/2021. (III. 31.) ITM rendelethez
„1. melléklet a 72/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

A felhasználó vagy az engedélyes igénye esetén külön díj ellenében végezhető szolgáltatások 
legmagasabb külön díjai

 A  B  C

1. Szolgáltatás
A külön díj mértéke az elosztói 

alapdíj százalékában
 A külön díj felszámításának alapja

2.
2. § a) pontja, ha a felhasználó személyesen 

veszi át a másolatot
0,7

számla db 
(lapok számától függetlenül)

3.
2. § a) pontja, ha a felhasználó a másolatot 

postai kézbesítéssel kéri
1,4

számla db 
(lapok számától függetlenül)

4. 2. § b) pontja 0,4 lapok száma
”

8. melléklet a 14/2021. (III. 31.) ITM rendelethez
„2. melléklet a 72/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

A felhasználó szerződésszegése esetén külön díj ellenében végezhető szolgáltatások legmagasabb 
külön díjai

 A  B  C

1. Szolgáltatás (tevékenység)
A külön díj mértéke az elosztói 

alapdíj százalékában
A külön díj felszámításának alapja

2. 3. § (1) bekezdés a) pontja 0,4 eset

3. 3. § (1) bekezdés b) pontja 1,4 eset
”
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VIII. A Kúria határozatai

A Kúria 1/2021. PJE határozata
az együttes aláírási jog átruházásáról

A Kúria összevont polgári-gazdasági-munkaügyi jogegységi tanácsa a  Kúria G.VII. tanácsa indítványa alapján 
az  együttes aláírási jog átruházásának értelmezése tárgyában lefolytatott jogegységi eljárásban meghozta 
a következő

jogegységi határozatot:

A hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 47.  § (2)  bekezdése szerinti aláírási 
jog együttes átruházására vonatkozó rendelkezés nem irányadó, ha a  47.  § (1)  bekezdése szerinti együttes 
cégjegyzésre jogosultak a  Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 222.  §-a alapján meghatalmazást 
adnak a  hitelintézet képviseletére a  pénzügyi szolgáltatási tevékenység körében meghatározott szerződéstípusok 
tekintetében.

Indokolás

I.

A Kúria G.VII. tanácsa Gfv.VII.30.020/2020/8-I. számon a  bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi 
CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 32. § (1) bekezdés b) pontja alapján – az indítvány szöveges tartalma és indokai 
szerint az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása céljából – jogegységi eljárás lefolytatását és jogegységi határozat 
hozatalát indítványozta abban a kérdésben, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi 
CXII. törvény (a továbbiakban: régi Hpt.) 47.  § (2)  bekezdése szerinti aláírási jog együttes átruházására vonatkozó 
rendelkezés irányadó-e akkor, ha a régi Hpt. 47. § (1) bekezdése szerinti együttes cégjegyzésre jogosultak a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: régi Ptk.) 222.  §-a szerinti meghatalmazást adnak 
a hitelintézet képviseletére adott szerződéstípusba tartozó szerződések körében.
Az indítványozó javaslata annak kimondására irányult, hogy a régi Hpt. 47. § (2) bekezdésében írtak nem irányadóak 
a meghatalmazott útján történő képviseletre.
Az indítványban kifejtett álláspont szerint a  régi Hpt. hatálya alatt kötött ún. devizahiteles ügyek körében 
a  cégjegyzésre vonatkozó szabály megsértésére alapított kereset esetén a  régi Hpt. 47.  § (2)  bekezdésének 
nem megfelelő eljárás nem alapozhatja meg a  kölcsönszerződés semmisségét. A  régi Hpt. rendelkezése 
szerint a  hitelintézet nevében pénzügyi szolgáltatással kapcsolatos kötelezettségvállalásra jogosult két 
együttesen aláíró személy e  jogát átruházhatja, akik nincsenek elzárva attól, hogy együttes aláírásukkal egy 
harmadik személynek adják meg az  ügyleti képviseletre szóló meghatalmazást. Erre figyelemmel a  megfelelő 
meghatalmazással rendelkező ügyleti képviselő egyedüli aláírása nem eredményezi a  szerződés érvénytelenségét 
a  régi Ptk.  217.  § (1)  bekezdése szerinti alaki szabály megsértése okán. Az  indítvány szerint így foglalt állást 
a  Kúria a  Pfv VII.21.707/2015/9. számú ítéletében. Az  indítványozó álláspontja szerint meghatalmazás esetén nem 
érvényesül az a korlát, hogy csak két személy együttesen képviselheti a hitelintézetet.
Az indítványban megjelölt döntés mellett ezt a jogértelmezést követi a Kúria Bírósági Határozatok Gyűjteményében 
(a továbbiakban: BHGY) közzétett Gfv.VII.30.341/2014/5., a  Pfv.V.20.323/2015/4. és a  Gfv.VII.30.377/2016/6. számú 
ítélet is.
Ezzel szemben az  indítványban megjelölt, a  Kúria BHGY-ban közzétett Pfv.VI.20.968/2015/6. számú felülvizsgálati 
részítéletében (megjelent: BH2016. 83.) kifejtett jogi álláspont szerint a  régi Hpt. 47.  §-ában foglalt alaki 
követelmények megsértését jelenti az  együttes aláírási jog egyetlen személyre történő átruházása, mert 
az  aláírására nem a  jogszabályi rendelkezéseknek megfelelőn kerül sor. A  hitelintézet részéről aláírásra jogosultak 
együttes meghatalmazása alapján, az  egy személyben aláíró alkalmazott a  régi Ptk. 221.  § (1)  bekezdése szerinti 
álképviselőként jár el. Amennyiben az  álképviselő eljárását a  hitelintézet utólag jóváhagyja, vagy ráutaló 
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magatartással – tehát a  hitelintézet részéről a  kölcsön összegének szerződésszerű folyósításával – vagy kifejezett 
írásbeli nyilatkozattal, úgy a  régi Hpt. hatálya alatt folyósított hitelszerződés érvényesen létrejön. Ez  a  határozat 
követi a Kúria BHGY-ban közzétett Pfv.I. 21.272/2014/13. számú ítéletében kifejtett jogértelmezést, majd megerősíti 
a Pfv.I. 21.265/2017/8., a Pfv.I.20.557/2018/4. és a Pfv.I.21.572/2019/2. számú ítélet is.

II.

A legfőbb ügyész jogegységi indítványra tett nyilatkozatában úgy foglalt állást, hogy a régi Hpt. 47. § (2) bekezdése 
szerinti együttes aláírási jog átruházása nem a  régi Ptk. szerinti képviselet ellátásának módját szabályozza, hanem 
az  együttes aláírási jog belső szabályzatban rögzített eljárási rend szerinti együttes átruházására jogosít  fel, 
a  régi Ptk. meghatalmazás adására vonatkozó szabályainak alkalmazása nélkül. Ettől eltérő az  az eset, amikor 
a  cégjegyzésre együttes aláírási joggal rendelkezők a  régi Ptk. 222.  §-a szerinti ügyleti képviseletre adnak 
meghatalmazást, amelyre nem irányadó a  régi Hpt. 47.  § (2)  bekezdése szerinti aláírási jog együttes jogként való 
átruházására vonatkozó korlátozás.
A képviselet módja a  régi Ptk. 205.  §-a szerinti szerződési akarattal, míg az  érvénytelenséget eredményező 
alaki hiba a  régi Ptk. 216.  §-a szerinti szerződési akarat kifejezésre juttatásával kapcsolatos. A  szerződési 
akarat a  régi  Ptk.  219.  §-a értelmében más személy (képviselő) útján is kinyilvánítható. Képviselet nemcsak 
törvényen, hanem jogügyleten is alapulhat. A  jogegységi indítvánnyal érintett esetekben a  kölcsönszerződések 
megkötése során ez  utóbbi, a  jogügyleti képviselet állapítható meg: a  két törvényes képviselő által adott írásbeli 
meghatalmazás képviseleti jogot biztosít az egyedüli meghatalmazott részére a kölcsönszerződés megkötésére.

III.

A Bszi. 32. § (1) bekezdés b) pontján alapuló jogegységi indítvány a jogegységi eljárással érintett ügy indokolására 
hat (hathat) ki, azonban az a régi Hpt. hatálya alatt kötött ún. devizahiteles ügyek viszonylag nagy számát érintheti.
A régi Hpt. 47.  § (1)  bekezdésében írt pénzügyi szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos kötelezettségvállalást 
eredményező szerződésnek nemcsak a devizaalapú kölcsönszerződés minősül; ide tartozik a  forintban, devizában, 
illetőleg valutában végzett hitel és pénzkölcsön nyújtása, valamint a pénzügyi lízing is [régi Hpt. 3. § (1) bekezdés 
b) és c) pont].

IV.

A jogegységi tanács az indítványban meghatározott elvi kérdéssel kapcsolatban a következő szempontok vizsgálata 
alapján alakította ki az álláspontját:

 1.  A  régi Hpt. megalkotására a  pénzügyi intézményrendszer jelentős és sokrétű megváltozása miatt került sor. 
A  régi  Hpt. rendelkezéseire ezért az  (is) jellemző, hogy követik a  pénzügyi szektorra alkalmazott nemzetközi 
gyakorlatot, ezzel is elősegítve Magyarországnak az Európai Unióhoz való csatlakozását.
A pénzintézetek nemzetközi szabályozása a vezető testületekre már a régi Hpt. hatálybalépése előtt is tartalmazta 
a „négy szem elve” elnevezésű alapelvet. Ez azt jelenti, hogy minden jelentős ügyben csak egy megfelelő kontroll 
(legalább két személy együttes aláírása) beiktatását követően születhet meg a  döntés. Egy személyben senki 
nem jogosult jelentős döntéseket hozni, mert ez  veszélyeztetné a  hitelintézet prudens működését, és csalásokra, 
illetve rossz döntésekre adna lehetőséget. Az uniós jogalkotásban ez az elv már a hitelintézetek tevékenységének 
megkezdéséről és folytatásáról szóló 77/780/EGK tanácsi irányelvben megjelent, amelyet a  hitelintézetek 
tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló 2006/48/EK parlamenti és tanácsi irányelv – a hatályon kívül 
helyezésének időpontja azonos a régi Hpt. hatályon kívül helyezésével – 11. cikk (1) bekezdése meg is fogalmazott, 
kimondva, hogy az illetékes hatóságok csak akkor adják meg az engedélyt a hitelintézet számára, ha az intézmény 
üzleti tevékenységének tényleges irányítását legalább két személy végzi. A  régi Hpt. 47.  § (1)–(2)  bekezdésébe 
ez  az  elv került beépítésre, amely a  hitelintézetet – és nem az  adósokat – védi annak kimondásával, hogy 
a hitelintézet irányítását legalább két személy végzi. A  régi Hpt. 242. §-a és a 6. számú melléklet I.1. pontja utal is 
e  vonatkozásban az  irányelv jogharmonizációjára. Ez  az  elv most is érvényesül, a  hitelintézetek tevékenységéhez 
való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv 
módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2013/36/EU parlamenti és 
tanácsi irányelv – ezt a régi Hpt. hatályon kívül helyezése miatt már a 2013. évi CCXXXVII. törvény ültette át – 13. cikk 
(1) bekezdése is tartalmazza ezt a rendelkezést.
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 2.  A  régi Hpt. törvényjavaslatának 47.  §-ához fűzött indokolás szerint „Hitelintézet esetében a  cégjegyzési jognak 
különleges szerepe van, figyelembe véve a  pénzügyi intézménynél kezelt idegen források magas állományát is. 
Ezért a Javaslat meghatározza, hogy hitelintézet esetében a cégjegyzésre jogosultságot csak legalább két személy 
együttesen gyakorolhatja, és azok közül is legalább az egyiknek belső igazgatósági tagnak kell lennie, lehetőség van 
arra, is, hogy az ügyvezetők gyakorolják a cégjegyzés jogát. A cégjegyzési jog belső szabályzat alapján átruházható, 
a  hitelintézet ügyfelének – kérésére – a  hitelintézetek nevében kötelezettséget vállalók aláírási jogosultságát 
tartalmazó belső szabályzatot be kell mutatni.”
A régi Hpt. miniszteri indokolása azt az  értelmezést támasztja alá, hogy a  régi Hpt. 47.  § (1)  bekezdése szerinti 
„korlátozás” objektív célja – a cégjegyzéssel kapcsolatos „többlet” követelmény – a hitelintézet védelmét szolgálja. 
A törvényes képviseleti jogra vonatkozó „többletkövetelmény” nem zárja ki a régi Ptk. szerinti ügyleti képviseletet, 
a jogalkotó „szubjektív” szándéka nem értelmezhető kiterjesztően. A régi Hpt. 47. § (2) bekezdése pedig a régi Hpt. 
47.  § (1)  bekezdése szerinti együttes cégjegyzésre jogosult törvényes képviselők szervezeti képviseleti jogának 
átruházására vonatkozik.

 3.  A  jogegységi indítvánnyal érintett pénzügyi szolgáltatási tevékenységhez tartozó szerződések létrejöttének 
vizsgálatánál ezért abból kell kiindulni, hogy a  régi Hpt. 47.  § (1) és (2)  bekezdése csupán arról rendelkezik, hogy 
a  hitelintézet részéről ki hogyan jogosult cégjegyzésre, illetve a  hitelintézet nevében pénzügyi szolgáltatási 
tevékenységgel összefüggő kötelezettségvállalásra. Az együttes cégjegyzési jog a régi Hpt. 47. § (1) bekezdésében 
meghatározott cégformában működő hitelintézetekre irányadó anyagi jogi jogszabályoknak a  cégjegyzési joggal 
kapcsolatos rendelkezéseit szigorítja, meghatalmazással kapcsolatos rendelkezéseket azonban nem tartalmaz. 
Ezért a jogegységi tanács azt is vizsgálta, hogy ennek a „hiányosságnak” van-e, és ha igen, milyen jogkövetkezménye.
Az elvi kérdés kiindulópontja az  a  tény, hogy a  cégjegyzési jog, a  szervezeti, a  törvényes és a  meghatalmazotti 
képviselet szabályai az  egyes cégformáknál eltérőek, más jogszabályok rendelkeznek erről, ezek a  fogalmak nem 
azonosíthatóak egymással.
A cégnyilvánosságról, a  bírósági cégeljárásról és a  végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: 
Ctv.) 5. alcíme is megkülönbözteti a  képviseletet a  cégjegyzéstől. A  Ctv. 8.  § (1)  bekezdése 2014. március 14-ig 
a cég szervezeti képviseletéről és cégjegyzéséről rendelkezett, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
hatálybalépéséig a  cég szervezeti képviseletére vonatkozó rendelkezéseknél az  adott cégformára irányadó 
jogszabályra utalva. A  Ctv. 8.  § (1)  bekezdése szerinti cégjegyzési jog a  cég írásbeli képviseletére, a  cég nevében 
történő aláírásra való jogosultság, amely nem zárja ki, hogy a céget meghatározott jogügyleteknél meghatalmazott 
képviselje. A  meghatalmazott személye a  cégjegyzékbe nem kerül, nem kerülhet bejegyzésre. A  meghatalmazott 
képviseleti jogosultságát a meghatalmazás igazolja az abban megjelölt módon és körben.

 4.  A  régi Hpt. 47.  § (1)  bekezdésében meghatározott hitelintézetek nevében együttes cégjegyzésre jogosultak 
által adott meghatalmazásra a  régi Ptk. szabályait kell alkalmazni a  Ctv. 8.  § (1)  bekezdése és a  régi Hpt. 8.  § 
(2)  bekezdésének utaló rendelkezései alapján. A  részvénytársasági formában működő hitelintézetek esetén 
a  gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 29.  § (1)–(3)  bekezdése és 243.  §-a 
nem rendelkezik az  ügyleti képviseletről. A  Gt. 9.  § (2)  bekezdésének utaló rendelkezése miatt ezért a  régi Ptk. 
szabályai irányadóak a részvénytársasági formában működő hitelintézet ügyleti képviseletre. A külföldi hitelintézet 
fióktelepére pedig a  külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről 
szóló 1997. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: Fkt.) 2. § b) pontja, 2012. október 28-től az Fkt. 3. § (1a) bekezdése 
alapján alkalmazható a régi Ptk.
A régi Hpt. 47.  § (1)  bekezdésében írt cégformákra vonatkozó speciális anyagi jogi szabályozás „tartománya” is 
azt az  értelmezést erősíti, hogy az  aláírási jog együttes átruházására alkalmazható a  régi Ptk. ügyleti képviseletre 
vonatkozó rendelkezése. A régi Hpt. ezt kizáró rendelkezése, a jogi szabályozás „hiánya” nem eredményezhet olyan 
kiterjesztő értelmezést, ami a  régi Hpt. 47. § (1) bekezdésében említett hitelintézeteknél kizárja a meghatalmazás 
útján való képviseletet.
A régi Ptk. 219.  §-a értelmében a  szerződési akarat más személy (képviselő) útján is kinyilvánítható. 
Képviselet nemcsak törvényen, hanem jogügyleten is alapulhat. A  jogegységi indítvánnyal érintett esetekben 
a kölcsönszerződések megkötése során ez utóbbi, a jogügyleti képviselet állapítható meg: a két törvényes képviselő 
által adott írásbeli meghatalmazás képviseleti jogot biztosít az egyedüli meghatalmazott részére a kölcsönszerződés 
megkötésére.
A fenti szempontokat értékelve az a következtetés tehető, hogy bár a régi Hpt. rendelkezései hitelintézet esetén két 
személy együttes eljárásához kötik a 3. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti szerződés létrejöttét, ez azonban nem 
csak akként valósulhat meg, hogy a  hitelintézet részéről a  cégjegyzékbe bejegyzett képviseleti joggal rendelkező 
két személy vagy a  belső szabályzat szerint együttes átruházott aláírási joggal rendelkező személyek írják alá 
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a szerződést. A szerződés létrejöhet a fent írtakon túl úgy is, hogy a régi Ptk. 222. § (1) bekezdése alapján az egyik 
együttes képviseletre jogosult a másik együttes képviseletre jogosultnak ad meghatalmazást, másrészről azonban 
úgy is, hogy a két együttes képviseletre jogosult egy harmadik személynek ad meghatalmazást. Ez utóbbi esetben 
a hitelintézet által kötött szerződés egy személy aláírásával is érvényesen létrejön. Eljárása nem álképviselői eljárás, 
amelyre figyelemmel nincs szükség sem ráutaló magatartással, sem kifejezett nyilatkozattal történő utólagos 
jóváhagyásra.

V.

A kifejtett indokok alapján a  jogegységi tanács a  Bszi. 24.  § (1)  bekezdés c)  pontja, 25.  §-a, valamint 40.  § (1) és 
(2)  bekezdése alapján a  bíróságok jogalkalmazása egységének biztosítása [Alaptörvény 25.  cikk (2)–(3)  bekezdés] 
érdekében, a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. Határozatát a Bszi. 42. § (1) bekezdésében írtak szerint 
a  Magyar Közlönyben, a  Bírósági Határozatok Gyűjteményében, a  bíróságok központi internetes honlapján és 
a Kúria honlapján közzéteszi.

Budapest, 2021. február 15.

Dr. Varga Zs. András s. k.,
a jogegységi tanács elnöke

 Dr. Dzsula Marianna s. k., Dr. Puskás Péter s. k.,
 előadó bíró bíró

 Dr. Farkas Attila s. k., Dr. Szabó Klára s. k.,
 bíró bíró

 Dr. Kocsis Ottilia s. k., Dr. Vezekényi Ursula s. k.,
 bíró bíró
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1145/2021. (III. 31.) Korm. határozata
a Magyar–Indonéz Tőkealap létrehozásáról

A Kormány
 1. egyetért a  Magyar–Indonéz Tőkealapnak (a  továbbiakban: Tőkealap) a  magyar állam nevében történő 

létrehozásával, amelynek célja, hogy az  ezen keresztül finanszírozott indonéz infrastrukturális projektek 
megvalósításába innovatív hazai vállalkozások is bekapcsolódjanak;

 2. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  1.  pontban foglaltak megvalósítása érdekében –  a  Magyar 
Export-Import Bank Zrt. közreműködőként történő bevonásával – tegye meg a hatáskörébe tartozó intézkedéseket;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy – a  pénzügyminiszter bevonásával, a  Magyar Export-Import 
Bank Zrt. szakmai támogatása mellett – az 1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében
a) gondoskodjon az alapkezelő kiválasztásáról;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: 2021. május 30.

b) az  alapkezelőn keresztül hozza létre a  Tőkealapot 500  millió USD keretösszeggel, amelynek 50%-át 
– 250 millió USD-nak megfelelő forintösszeget – a magyar állam biztosítja;
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter 

pénzügyminiszter
Határidő: 2021. június 30.

 4. a  3.  pont b)  alpontban foglalt feladat végrehajtása érdekében, az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 
33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről 
szóló 2020.  évi XC.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 
8. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások alcímének 
a  2. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások jogcímcsoporttal, ezen belül 1. A  KKM egyéb tulajdonosi 
részesedéseivel kapcsolatos kiadások jogcímmel történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter 
külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: 2021. április 15.
 5. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  külgazdasági és külügyminiszter kezdeményezésére – gondoskodjon 

a Tőkealap finanszírozásának 2021. évi üteméhez szükséges 55 millió USD-nak megfelelő forintösszeg biztosításáról 
a  Kvtv. 1.  melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 8. Központi kezelésű előirányzatok cím, 
1. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások alcím, 2. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos 
kiadások jogcímcsoport, 1. A KKM egyéb tulajdonosi részesedéseivel kapcsolatos kiadások jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében
 6. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy – a  pénzügyminiszter bevonásával – gondoskodjon a Tőkealap 

további finanszírozásához szükséges 100 millió USD-nak megfelelő forintösszeg rendelkezésre állásáról a 2022. évi 
központi költségvetés XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezete javára, 70 millió USD-nak megfelelő 
forintösszeg rendelkezésre állásáról a  2023.  évi központi költségvetés XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium 
fejezete javára, 25 millió USD-nak megfelelő forintösszeg rendelkezésre állásáról pedig a  2024.  évi központi 
költségvetés XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezete javára;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a 2022–2024. évi központi költségvetés tervezése során
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 7. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy évente nyújtson be jelentést a  Kormány részére a  Tőkealap 
működéséről és aktuális helyzetéről.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: a tárgyévet követő év június 30. napja

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1146/2021. (III. 31.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, 
a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról, címrendi módosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről

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

jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
a) XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 

36.  Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai alcím, 2. Nemzetközi vadászati, természeti 
és lovas rendezvények támogatása jogcímcsoportnak a 2. Nemzetközi vadászati, természeti és lovas 
rendezvények, valamint a  Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus megrendezésével összefüggő 
szervezési és lebonyolítási feladatok támogatása jogcímcsoportra,

b) XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok 
alcím, 27. Alapítványok, köztestületek támogatása jogcímcsoportnak a  27. Nonprofit, társadalmi, 
civil szervezetek és köztestületek támogatása jogcímcsoportra,

c) XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 7. Szakmai fejezeti kezelésű 
előirányzatok alcím, 2. Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék jogcímcsoportnak 
a 2. Fejezeti általános tartalék jogcímcsoportra

 történő módosítását;
Felelős: pénzügyminiszter 

innovációért és technológiáért felelős miniszter 
a miniszterelnök kabinetfőnöke 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal
1.2. az Áht. 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi 

önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 13. Karcag Város Önkormányzata épülete felújításának 
támogatása címmel történő kiegészítését;
Felelős: pénzügyminiszter 

belügyminiszter
Határidő: azonnal

1.3. az Áht. 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 2 613 886 496 forint 
egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében visszatérítési 
kötelezettséggel a  Kvtv. 1.  melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 21. Központi kezelésű 
előirányzatok cím, 4. Központi tartalékok alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport 
terhére, az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal
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Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: agrárminiszter 

külgazdasági és külügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere 
Magyar Művészeti Akadémia elnöke

Határidő: 2021. december 31.
1.4. az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva összesen 6  751  748  722  forint egyszeri 

átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 1. Központi kezelésű 
előirányzatok cím, 1. Központi tartalékok alcím, 1. Gazdaságvédelmi programok jogcímcsoport terhére, 
a 2. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

1.5. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 20 949 435 692 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el, a 3. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter 

Miniszterelnökséget vezető miniszter 
agrárminiszter 
külgazdasági és külügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere 
a miniszterelnök kabinetfőnöke 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal
1.6. az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében, valamint az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153.  §-ában biztosított jogkörében eljárva 6  868  500  000  forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XLII. A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 
43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, a 4. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

1.7. az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva összesen 9  998  791  401  forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el, az 5. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter 

innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal

1.8. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával  – 
gondoskodjon az 1.7. alpont szerint átcsoportosított forrás a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 
fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaságvédelmet szolgáló innovációs és technológiai 
fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 1. Közlekedési fejlesztések jogcímcsoport, 2. Vasúti fejlesztések jogcím 
javára történő visszapótlásáról;
Felelős: pénzügyminiszter 

innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében, de legkésőbb 2021. november 30-ig

1.9. az Áht. 36.  § (4b)  bekezdésében és (4c)  bekezdés a)  pontjában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi, 
hogy a  honvédelmi miniszter – az  irányítása alatt álló HM Védelemgazdasági Hivatal útján – a  szövetséges 
katonai erők állomásoztatási feltételeinek biztosítása érdekében a központi költségvetés XIII. Honvédelmi 
Minisztérium fejezet, 1.  Honvédelmi Minisztérium cím, 2. Egyéb HM szervezetek költségvetési alcímen 
a 2021. évben legfeljebb 7 883 815 935 forint, a 2022. évben legfeljebb 2 721 000 368 forint, a 2023. évben 
legfeljebb 1  447  963  995  forint, mindösszesen a  2021–2023.  években legfeljebb 12  052  780  298  forint 
összegben kötelezettséget vállaljon;

1.10. az Áht. 36.  § (4c)  bekezdés a)  pontjában biztosított jogkörében eljárva a  Kvtv.-ben meghatározott Modern 
Városok Program előirányzaton a 2022. évre vállalható kötelezettség felső határát 50 000 000 000 forintban 
állapítja meg;
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1.11. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter az  1.6.  alpont szerint a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezet, 13. Karcag Város Önkormányzata épülete felújításának támogatása cím javára 
átcsoportosított előirányzat terhére, a Karcag Város Önkormányzata épülete felújításának támogatása célra, 
külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújtson Karcag Város 
Önkormányzata részére támogatási előlegként a  támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes 
feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;

1.12. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az 1.11. alpont szerinti egyedi költségvetési támogatást a támogatói 
okirat kiadását követően folyósítsa Karcag Város Önkormányzata számára.

 2. A szenttamási Almásy-kastély és a  hozzá tartozó park kertépítészeti, kertművészeti és tájökológiai felújítása 
előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1349/2019. (VI. 11.) Korm. határozat 
4. pontjában a „2021.” szövegrész helyébe a „2022.” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1146/2021. (III. 31.) Korm. határozathoz

XII. Agrárminisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia

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
XII. Agrárminisztérium

004404 7 Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár
K3 Dologi kiadások 82 000 000
K6 Beruházások 10 000 000
K7 Felújítások 58 000 000

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása

K1 Személyi juttatások 68 479 823
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 274 100
K3 Dologi kiadások 21 520 698

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

19 Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő célelőirányzatok
295313 16 Egyes szociális és fogyatékossággal élők társadalmi szervezeteinek támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 217 550 000
343451 48 Kincstári díj

K3 Dologi kiadások 108 775
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda

21 Központi kezelésű előirányzatok
4 Központi tartalékok

297102 1 Rendkívüli kormányzati intézkedések
K5 Egyéb működési célú kiadások -2 613 886 496

XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia
1 MMA Titkársága

303224 1 MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok
K1 Személyi juttatások 180 675 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28 005 000
K3 Dologi kiadások 88 450 000
K6 Beruházások 100 000 000

343139 3 MMA Kutatóintézet
K1 Személyi juttatások 21 645 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 355 000
K3 Dologi kiadások 100 000 000

4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
303435 1 Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 50 000 000
386517 2 Művészeti programok és gazdasági társaságok kulturális feladatainak támogatása

K1 Személyi juttatások 58 008 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 992 000
K5 Egyéb működési célú kiadások 348 000 000

303457 3 Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak
K1 Személyi juttatások 68 182 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 568 000
K5 Egyéb működési célú kiadások 96 250 000

303491 7 Pályázati alapok
K5 Egyéb működési célú kiadások 50 000 000

351551 14 MMA műemlékvédelmi beruházásai
K6 Beruházások 933 823 100

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 
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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
XII. Agrárminisztérium

004404 7 Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár 150 000 000
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása 100 274 621
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
19 Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő célelőirányzatok

295313 16 Egyes szociális és fogyatékossággal élők társadalmi szervezeteinek támogatása 217 550 000
343451 48 Kincstári díj 108 775

XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia
1 MMA Titkársága

303224 1 MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi feladatok 397 130 000
343139 3 MMA Kutatóintézet 125 000 000

4 Fejezeti kezelésű előirányzatok
303435 1 Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása 50 000 000
386517 2 Művészeti programok és gazdasági társaságok kulturális feladatainak támogatása 415 000 000
303457 3 Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak 175 000 000
303491 7 Pályázati alapok 50 000 000
351551 14 MMA műemlékvédelmi beruházásai 933 823 100

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: azonnal 2 613 886 496 2 613 886 496

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

Magyar Államkincstár  1 példány

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E L
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2. melléklet az 1146/2021. (III. 31.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 
LXV. Bethlen Gábor Alap

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
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

385540 14 Építésügyi, településügyi és területrendezési feladatok
K3 Dologi kiadások 236 411
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 472 822 972

348617 57

K3 Dologi kiadások 604 715
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 209 428 112

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

23 Sporttevékenység támogatása
387017 29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 892 929 991
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

42 Alapok támogatása
263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 87 819
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 175 638 702

XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 
1 Központi kezelésű előirányzatok

1 Központi tartalékok
385484 1 Gazdaságvédelmi programok

K5 Egyéb működési célú kiadások -6 751 748 722
LXV. Bethlen Gábor Alap

263145 4 Nemzetpolitikai célú támogatások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 175 638 702

379839 5 Működtetési célú kifizetések
K3 Dologi kiadások 87 819

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
LXV. Bethlen Gábor Alap

2 Költségvetési támogatás
284901 3 Eseti támogatás

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 87 819
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 175 638 702

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

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

Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának 
támogatása gazdasági társaságok részére



2142 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2021. évi 55. szám
 

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

385540 14 Építésügyi, településügyi és területrendezési feladatok 473 059 383

348617 57 1 210 032 827

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

23 Sporttevékenység támogatása
387017 29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása 4 892 929 991

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

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

időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 6 751 748 722 6 751 748 722

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

Magyar Államkincstár  1 példány

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának 
támogatása gazdasági társaságok részére

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma
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3. melléklet az 1146/2021. (III. 31.) Korm. határozathoz

XII. Agrárminisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 

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

csop. szám szám csop. név évre 
szám név áthúzódó

hatása
XII. Agrárminisztérium

271134 14 Nemzeti park igazgatóságok
K3 Dologi kiadások 3 675 000
K6 Beruházások 16 000 000
K7 Felújítások 91 500 000

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása

K6 Beruházások -422 057 925
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
23  Sporttevékenység támogatása

386395 4 Versenysport és szakmai feladatok támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 573 500 000

343451 48 Kincstári díj
K3 Dologi kiadások 45 800 000

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
384140 26 Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. szakmai feladatainak ellátása

K3 Dologi kiadások 1 310 000
K5 1 060 000 000
K8 1 560 000 000

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
1 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások

2 Az MNV. Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások
1 Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások

329639 1 Ingatlan beruházások, ingatlan és egyéb eszközök vásárlása
K7 Felújítások 398 302 790

278412 7 Ingatlanok fenntartása és őrzése
K3 Dologi kiadások 23 755 135

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Egyéb működési célú kiadások

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

Állam- 
háztartási 

egyedi 
azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat 

száma

K I A D Á S O K 

Kiemelt előirányzat 
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XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
376273 1 Magyar Falu Program

K8 -16 312 883 467
358951 2 Modern Városok Program

K8 16 312 883 467
387806 5 Fővárosi fejlesztések

K8 -862 709 300

376217 6

K5 Egyéb működési célú kiadások -573 500 000
8 Gazdaságvédelmet szolgáló emberi erőforrások  fejezeti kezelésű előirányzatok

379395 2 2019-2027 közötti idegen nyelvi stratégia megvalósítása
K3 Dologi kiadások -18 400 000

386440 3 Sportlétesítmény fejlesztések támogatása
K5 862 709 300

386484 4 Kulturális beruházások és fejlesztések támogatása
K3 Dologi kiadások -4 600 000

5 Egyes társadalompolitikai célok
264923 4 Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása

K3 Dologi kiadások -22 800 000
9 Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok

360239 1 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat
K3 Dologi kiadások -1 310 000
K5 -1 060 000 000
K8 -1 560 000 000

387817 2 Aktív kikapcsolódást szolgáló feladatok, programok, beruházások
K3 Dologi kiadások -3 675 000
K6 Beruházások -16 000 000
K7 Felújítások -91 500 000

forintban
Állam- 

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

azonosító csop. szám szám csop. név évre 
szám név áthúzódó

hatása
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

384140 26 Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. szakmai feladatainak ellátása
B6 Működési célú átvett pénzeszközök 990 697 206

XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

9 Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok
360239 1 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat

B6 Működési célú átvett pénzeszközök -990 697 206

Egyéb működés célú kiadások

Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok, 
valamint kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatása 

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

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

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat 

száma

B E V É T E L

Kiemelt előirányzat

Egyéb felhalmozási célú kiadások
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 forintban
Államház-

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

azonosító csop. szám szám csop. név évre 
szám név áthúzódó

hatása
XII. Agrárminisztérium

271134 14 Nemzeti park igazgatóságok 111 175 000
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása -422 057 925
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
23  Sporttevékenység támogatása

386395 4 Versenysport és szakmai feladatok támogatása 573 500 000
343451 48 Kincstári díj 45 800 000

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
384140 26 Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. szakmai feladatainak ellátása 1 630 612 794

XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
376273 1 Magyar Falu Program -16 312 883 467
358951 2 Modern Városok Program 16 312 883 467
387806 5 Fővárosi fejlesztések -862 709 300

376217 6 -573 500 000
8 Gazdaságvédelmet szolgáló emberi erőforrások  fejezeti kezelésű előirányzatok

379395 2 2019-2027 közötti idegen nyelvi stratégia megvalósítása -18 400 000
386440 3 Sportlétesítmény fejlesztések támogatása 862 709 300
386484 4 Kulturális beruházások és fejlesztések támogatása -4 600 000

5 Egyes társadalompolitikai célok
264923 4 Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása -22 800 000

9 Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok
360239 1 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat -1 630 612 794
387817 2 Aktív kikapcsolódást szolgáló feladatok, programok, beruházások -111 175 000

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos   
egyéb: azonnal 20 949 435 692 20 949 435 692

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

Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok, 
valamint kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatása 

Magyar Államkincstár  1 példány

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat 

száma
Kiemelt előirányzat

T Á M O G A T Á S 
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4. melléklet az 1146/2021. (III. 31.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

forintban

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

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

hatása
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

391528 13 Karcag Város Önkormányzata épülete felújításának támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 30 000 000

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása

K1 Személyi juttatások 6 792 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 121 000
K3 Dologi kiadások 50 131 000

004118 2 Külképviseletek igazgatása
K6 Beruházások 6 766 500 000

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

6 Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 13 956 000

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
374873 43 Központi Maradványelszámolási Alap

K5 Egyéb működési célú kiadások -6 868 500 000

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

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

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

hatása

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

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

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

hatása
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása 58 044 000
004118 2 Külképviseletek igazgatása 6 766 500 000

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

6 Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 13 956 000

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

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 6 868 500 000 6 868 500 000

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

Magyar Államkincstár  1 példány

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E L
A módosítást elrendelő 

jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 
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5. melléklet az 1146/2021. (III. 31.) Korm. határozathoz

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 

forintban

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

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

hatása
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
36 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai

386695 2

K5 Egyéb működési célú kiadások 9 998 791 401
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
6 Gazdaságvédelmet szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Közlekedési fejlesztések
386540 2

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -9 998 791 401
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
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
36 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai

386695 2 9 998 791 401

XLVII. Gazdaságvédelmi Alap
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

6 Gazdaságvédelmet szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok
1

386540 2 Vasúti fejlesztések -9 998 791 401

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

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 9 998 791 401 9 998 791 401

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 

Vasúti fejlesztések

Nemzetközi vadászati, természeti és lovas rendezvények, valamint a Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus megrendezésével összefüggő szervezési és lebonyolítási 
feladatok támogatása

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

Magyar Államkincstár  1 példány

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E L

Közlekedési fejlesztések

Nemzetközi vadászati, természeti és lovas rendezvények, valamint a Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus megrendezésével összefüggő szervezési és 
lebonyolítási feladatok támogatása
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A Kormány 1147/2021. (III. 31.) Korm. határozata
egyes önkormányzati fejlesztéseket érintő kormányhatározatok módosításáról

 1. A Szári Romhányi György Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola felújításához szükséges forrás 
biztosításáról, valamint egyes települési önkormányzatok támogatásáról szóló 1257/2019. (V. 3.) Korm. határozat 
2.  mellékletében foglalt táblázat „Támogatási cél” oszlopának 1. sorában a  „Sport infrastruktúra fejlesztése és 
kulturális feladatok támogatása” szövegrész helyébe a „Sport infrastruktúra fejlesztése és kulturális feladatok ellátása 
támogatás nyújtásával” szöveg lép.

 2. Az egyes helyi önkormányzatok fejlesztési és működési feladatainak támogatásáról szóló 1801/2020. (XI. 17.) 
Korm. határozat 2. pont a) alpontjában az „az ipari park bővítése és zajvédelmi feladatok megvalósítása” szövegrész 
helyébe az „az ipari park bővítése és infrastruktúra fejlesztés megvalósítása” szöveg lép.

 3. A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból 
történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, kötelezettségvállalás 
engedélyezéséről, továbbá a  2021. évi központi költségvetés végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről 
és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 2005/2020. (XII. 24.) Korm. határozat 1.  mellékletében foglalt 
táblázat „Támogatási cél” oszlopának 3. sorában a „mélygarázs károsodásainak helyreállítása” szövegrész helyébe 
az „önkormányzati utak építése, felújítása kapcsolódó közműfejlesztésekkel” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1148/2021. (III. 31.) Korm. határozata
a Magyar Templom-felújítási Program megvalósításához szükséges támogatás biztosításáról

A Kormány
 1. támogatja a Magyar Templom-felújítási Program megvalósítását;
 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  miniszterelnök általános helyettese bevonásával – gondoskodjon 

az  1.  pontban meghatározott cél érdekében 25 793 762 455 forint forrás rendelkezésre állásáról a  Magyarország 
2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1.  melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 
2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű 
előirányzatok alcím, 3. Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: 2021. május 31.
 3. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy az 1. pontban foglalt cél megvalósítása érdekében, a 2. pontban 

meghatározott forrás terhére 25 780 872 019 forint támogatási összegben létesítsen támogatási jogviszonyokat.
Felelős: a miniszterelnök általános helyettes
Határidő: a 2. pontban meghatározott forrás rendelkezésre állását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 55. szám 2149

A Kormány 1149/2021. (III. 31.) Korm. határozata
a Beregszász városát ért környezeti károk kezelését célzó magyar hozzájárulásról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy Magyarország hozzájáruljon a  Beregszász városát ért környezeti károk kezelését célzó helyi 

infrastruktúra-fejlesztési törekvésekhez;
 2. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy gondoskodjon az  1.  pont szerinti célkitűzéssel kapcsolatos 

kormányzati feladatok összehangolásáról, teljes körű előkészítéséről és koordinálásáról, valamint megvalósításáról;
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: folyamatos

 3. az 1.  pontban meghatározott cél elérése érdekében felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  program megvalósítása 
érdekében gondoskodjon egyszeri jelleggel 389 768 986 forint többletforrás biztosításáról a  Magyarország  
2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 
2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 7. Gazdaságvédelmet szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím,  
2. Regionális határon túli és egyéb nemzetközi fejlesztési és kutatási programok jogcímcsoport javára.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1150/2021. (III. 31.) Korm. határozata
a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program negyedik üteméről

A Kormány
 1. támogatja a  szórvány- és tömbmagyarság azon igényét, hogy a  nemzeti identitásformálás alapjaként megfelelő 

színvonalú Kárpát-medencei magyar nyelvű óvodák, bölcsődék, iskola-óvoda épületegyüttesek, valamint 
azokhoz kapcsolódó intézmények (a  továbbiakban együtt: köznevelési intézmények) épüljenek, működjenek, 
valamint további infrastrukturális és pedagógiai, módszertani, tartalmi elemekkel bővüljenek, és ez  alapján 
a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program negyedik üteme (a továbbiakban: Program) keretében
a) támogatja

aa) a köznevelési intézmények fejlesztését, működtetését-fenntartását,
ab) a nevelési-oktatási fejlesztőeszközök és felszerelések beszerzésének biztosítását,
ac) az óvodapedagógusok képzését,
ad) az egészségügyi, sport- és rekreációs szolgáltatások fejlesztését,
ae) szűrővizsgálatok szervezését;

b) egyetért új köznevelési intézmények építésével, fejlesztésével és ezt követő működtetésével-fenntartásával;
 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy –  a  miniszterelnök általános helyettese bevonásával – gondoskodjon 

az 1. pontban megjelölt célok, illetve a Program megvalósításához szükséges 13 470 969 109 forint forrás egyszeri 
jelleggel történő biztosításáról a  Magyarország 2021.  évi központi költségvetéséről szóló 2020.  évi XC.  törvény 
1. melléklet LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet, 4. Nemzetpolitikai célú támogatások cím javára 13 464 236 991 forint, 
valamint az 5. Működtetési célú kifizetések cím javára 6 732 118 forint összegben;

Felelős: pénzügyminiszter 
a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: azonnal
 3. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy gondoskodjon a Program negyedik ütemének végrehajtásáról.

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: 2023. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



2150 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 55. szám 

A Kormány 1151/2021. (III. 31.) Korm. határozata
a 2014–2020 programozási időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program likviditási 
hiányának kezeléséről

A Kormány
 1. a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 

4. mellékletében foglalt táblázat 125. sora alapján, a strukturális és kohéziós támogatásokból megvalósuló európai 
uniós programok finanszírozásához szükséges források biztosítása érdekében jóváhagyja a  Kvtv. 1.  melléklet 
XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 3. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Kohéziós politikai operatív programok 
2014–2020 alcím, 3. Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) jogcímcsoport további 136 355 500 000 forinttal 
történő túllépését;

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal
 2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az 1. pont szerinti előirányzat-túllépés összegét ütemezetten, 

a kifizetésekhez igazodva használja fel.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatosan

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1152/2021. (III. 31.) Korm. határozata
a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló  
1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat módosításáról

A Kormány a 2014–2020. programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja alapján a következőkről határoz:

 1.  A  Magyar Halgazdálkodási Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1056/2016. (II. 17.) 
Korm. határozat [a továbbiakban: 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat] 1. melléklet
a) 1.  pontjában foglalt táblázat E:2 mezőjében a  „Meghirdetve: 2017. március” szövegrész helyébe 

a „Meghirdetve: 2017. március Lezárva: 2019. április” szöveg,
b) 2. pontjában foglalt táblázat

ba) E:2 mezőjében a  „Meghirdetve: 2016. december” szövegrész helyébe a  „Meghirdetve: 
2016. december Lezárva: 2019. április” szöveg,

bb) C:4 mezőjében az „5,684” szövegrész helyébe az „5,780” szöveg,
bc) E:5 mezőjében a  „Meghirdetve: 2016. december” szövegrész helyébe a  „Meghirdetve: 

2016. december Lezárva: 2019. augusztus” szöveg,
bd) C:7 mezőjében a „0,879” szövegrész helyébe a „0,877” szöveg,
be) E:8 mezőjében a  „Meghirdetve: 2018. szeptember” szövegrész helyébe a  „Meghirdetve: 

2018. szeptember Lezárva: 2018. december” szöveg,
c) 3. pontjában foglalt táblázat

ca) C:3 mezőjében a „0,645” szövegrész helyébe a „0,601” szöveg,
cb) C:4 mezőjében a „0,310” szövegrész helyébe a „0,260” szöveg,
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d) 4. pontjában foglalt táblázat
da) C:2 mezőjében a „0,023” szövegrész helyébe a „0,013” szöveg,
db) E:2 mezőjében a „Meghirdetve: 2017. február” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 2017. február 

Lezárva: 2020. július” szöveg,
dc) C:4 mezőjében a „3,204” szövegrész helyébe a „3,214” szöveg

lép.
 2.  Az 1056/2016. (II. 17.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat

a) C:2 mezőjében a  „Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ” szövegrész helyébe 
az „AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg,

b) C:2a mezőjében a  „Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ” szövegrész helyébe 
az „AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” szöveg,

c) D:2a mezőjében a „0,645” szövegrész helyébe a „0,601” szöveg,
d) D:3 mezőjében a „0,310” szövegrész helyébe a „0,260” szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1153/2021. (III. 31.) Korm. határozata
az EFOP-2.4.1-16 azonosító számú, „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)” 
című felhívás keretében megvalósuló egyes projektek tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő 
átcsoportosításáról, valamint a felhívásban meghatározott elszámolható költségtípusok mértékének 
együttes összege túllépéséhez történő hozzájárulásról

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

rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 5.  melléklet 
3.12.6. pontja alapján hozzájárul
a) az EFOP-2.4.1-16-2017-00044 azonosító számú, „Szegregátumban élők helyzetének komplex kezelése Korlát 

községben (ERFA)” című,
b) az EFOP-2.4.1-16-2017-00075 azonosító számú, „Szegregált élethelyzetek felszámolása a  lakhatási feltételek 

javításával Baktakéken” című és
c) az EFOP-2.4.1-16-2017-00098 azonosító számú, „Szegregált lakókörnyezetben élők felzárkóztatása Szendrőlád 

községben – élet- és lakókörülmények fejlesztése” című
projektek tekintetében a  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5.  melléklet 3.12.1.  pontjában meghatározott költségek 
ingatlanvásárlás költségtípusra történő – a  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5.  melléklet 3.3.6.4.  pontja szerinti 
mértéket meghaladó mértékű – átcsoportosításához;

 2. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5.  melléklet 3.12.7.  pontja alapján hozzájárul, hogy az  1.  pont a) és c)  alpontja 
szerinti projektek tekintetében, a  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5.  melléklet 3.12.1.  pontjában meghatározott 
költségtípusokra vonatkozó mértékek együttes összege a  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5.  melléklet 
3.12.1a. pontja szerinti mértéket meghaladja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1154/2021. (III. 31.) Korm. határozata
az EFOP-4.2.1-16-2017-00008 azonosító számú („A Pécsi Tudományegyetem infrastrukturális fejlesztése” 
című) projekt összköltségének növeléséről

 1. A Kormány a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés f )  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva
a) egyetért az  EFOP-4.2.1-16-2017-00008 azonosító számú, „A Pécsi Tudományegyetem infrastrukturális 

fejlesztése” című projekt (a továbbiakban: projekt) összköltségének az 1. melléklet szerinti növelésével,
b) egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2021. május 31.

 2. A Kormány egyetért azzal, hogy a projekt esetén az 1. mellékletben foglalt táblázat F:3 mezőjében meghatározott, 
legfeljebb 398  158  524 forint összegű, európai uniós forrás terhére el nem számolható költség – az  Uniós 
fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. 
(XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet] 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján – 
a  Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény Uniós fejlesztések fejezetében az  Emberi Erőforrás 
Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön 
biztosításra.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1154/2021. (III. 31.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

1.

Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Eredeti támogatás

(forint)

Többlettámogatás legfeljebb

(forint)

Projekt megnövelt 

összköltsége 

legfeljebb

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.

Az EFOP keretében 

finanszírozandó 

összeg

Az 549/2013. 

(XII. 30.)  

Korm. rendelet  

6. § (1) bekezdés 

b) pontja alapján 

az EFOP hazai 

társfinanszírozás 

terhére 

finanszírozandó 

összeg

3.
EFOP-4.2.1-16-

2017-00008

A Pécsi 
Tudományegyetem 

infrastrukturális 
fejlesztése

Pécsi 
Tudományegyetem

6 868 840 002 442 084 823 398 158 524 7 709 083 349

A projekt célja a Pécsi Tudományegyetemen 
elsősorban az orvosi, egészségügyi, 
természettudományos, műszaki, 
gazdaságtudományi, pedagógusképzési szakok 
infrastruktúrájának és eszközállományának 
fejlesztése.
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A Kormány 1155/2021. (III. 31.) Korm. határozata
az EFOP-4.1.2-17-2017-00117 azonosító számú, „A harkai Pantzer Gertrud Általános Iskola infrastrukturális 
fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” című projekt 
összköltségének növeléséről

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

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

c) egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2021. május 15.

 2.  A Kormány egyetért azzal, hogy a projekt esetén az 1. mellékletben foglalt táblázat F:3 mezőjében meghatározott, 
összesen legfeljebb 503 877 846 forint összegű, európai uniós forrás terhére el nem számolható költség – az Uniós 
fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013.  (XII.  30.) 
Korm. rendelet 6.  § (1)  bekezdés b)  pontja alapján – az  Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program hazai 
társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön biztosításra.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1155/2021. (III. 31.) Korm. határozathoz

  A B C D E F G H

1.

Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Kedvezményezett 

neve

Eredeti támogatás 

(forint)

Többlettámogatás legfeljebb

(forint)

Megnövelt összköltség 

legfeljebb 

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
Az EFOP keretében 

finanszírozandó összeg

Az 549/2013. (XII. 30.)  

Korm. rendelet 6. §  

(1) bekezdés b) pontja 

alapján az EFOP hazai 

társfinanszírozás terhére 

finanszírozandó összeg

3.
EFOP-4.1.2-17-

2017-00117

A harkai Pantzer 
Gertrud Általános Iskola 

infrastrukturális fejlesztése 
a hátránykompenzáció 

elősegítése és a minőségi 
oktatás megteremtése 

érdekében

Soproni 
Tankerületi 

Központ
755 941 325 90 585 384 503 877 846 1 350 404 555

A projekt célja  
a 9422 Harka,  
Keresztúri utca 2. szám 
alatti köznevelési 
intézmények 
infrastrukturális 
fejlesztése.
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A Kormány 1156/2021. (III. 31.) Korm. határozata
a KEHOP-4.1.0-15-2016-00049 azonosító számú, „Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési 
területén található védett gyepterületek legeltetéssel történő természetvédelmi célú kezeléséhez szükséges 
állattartási infrastruktúra fejlesztése” című projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló  
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

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

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés c) és f )  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva
aa) egyetért a  KEHOP-4.1.0-15-2016-00049 azonosító számú, „Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 

működési területén található védett gyepterületek legeltetéssel történő természetvédelmi célú 
kezeléséhez szükséges állattartási infrastruktúra fejlesztése” című projekt (a továbbiakban: projekt) 
támogatásának az 1. melléklet szerinti növelésével,

ab) egyetért azzal, hogy a  többlettámogatás a  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 
4. prioritás rendelkezésre álló kerete terhére kerüljön finanszírozásra,

b) felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a  projekt támogatási 
szerződésének 1. melléklet szerinti módosításáról.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat D:379 mezőjében a „0,65” szövegrész helyébe 
a „0,72” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1156/2021. (III. 31.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Eredeti támogatás

(bruttó, forint)

Többlettámogatás 

legfeljebb

(bruttó, forint)

Megnövelt támogatás 

legfeljebb

(bruttó, forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
KEHOP-4.1.0-15-

2016-00049

Az Aggteleki Nemzeti Park 
Igazgatóság működési 

területén található védett 
gyepterületek legeltetéssel 
történő természetvédelmi 

célú kezeléséhez szükséges 
állattartási infrastruktúra 

fejlesztése

Aggteleki Nemzeti 
Park Igazgatóság

650 000 000 67 942 467 717 942 467

A projekttel szembeni szakmai elvárás 
a tradicionális hucul lófajta legeltetésével 
történő természetvédelmi élőhely- és 
területkezelés műszaki, infrastrukturális 
feltételeinek megteremtése: nyári és téli 
szálláshelyek kialakítása, a tenyésztéshez, 
tartáshoz, a szakaszolt legeltetéshez 
szükséges infrastruktúra szakszerű fejlesztése. 
A projekt hozzájárul a jobb védettségi állapot 
érdekében támogatott élőhelyek területének 
növekedéséhez 573 hektárral.
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A Kormány 1157/2021. (III. 31.) Korm. határozata
a KEHOP-1.3.0-15-2017-00019 azonosító számú, „Vízgazdálkodási fejlesztések a Felső-Tisza-vidéken” című 
projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves 
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

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

felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés c) és f )  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva
aa) egyetért a KEHOP-1.3.0-15-2017-00019 azonosító számú, „Vízgazdálkodási fejlesztések a Felső-Tisza-

vidéken” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának az 1. melléklet szerinti növelésével,
ab) egyetért azzal, hogy a  többlettámogatás a  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 

1. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére kerüljön finanszírozásra,
b) felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a  projekt támogatási 

szerződésének 1. melléklet szerinti módosításáról.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat D:48b mezőjében a „4,45” szövegrész helyébe 
a „4,66” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1157/2021. (III. 31.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Eredeti támogatás

(bruttó, forint)

Többlettámogatás 

legfeljebb

(bruttó, forint)

Megnövelt támogatás 

legfeljebb

(bruttó, forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
KEHOP-1.3.0-15-

2017-00019

Vízgazdálkodási 
fejlesztések 

a Felső-Tisza-vidéken

Országos Vízügyi 
Főigazgatóság

4 450 000 000 204 878 770 4 654 878 770

A projekt célja az EU Víz Keretirányelvével összhangban 
a belvízi biztonság növelése, a régió vízkárérzékeny 
területeinek csökkentése, a főcsatornák megfelelő 
paraméterekkel rendelkező műszaki állapotának 
megteremtése. A vízkormányzó és oldalbeeresztő tiltós 
műtárgyak felújításával a térségben a vízgazdálkodási 
szélsőségekhez történő alkalmazkodóképesség nő, 
és hatékony beavatkozási lehetőségeket teremt 
a vízkészletek helyben tartására, megőrzésére, 
hozzájárulnak a vízvisszatartás, a vízpótlás és a kártételek 
elleni védekezés megvalósításához a térségben.
A projekt indikátora: a vízgazdálkodási fejlesztéssel érintett 
területek nagysága 271 171 hektár.



2160 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 55. szám 

A Kormány 1158/2021. (III. 31.) Korm. határozata
Magyarország projektjavaslatának az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz „Koordinációs mechanizmus 
megvalósítása az informatika keretében létrehozott nemzeti hozzáférési pontok egyesítésére” elnevezésű 
CEF közlekedési pályázati felhívására történő benyújtásáról és a hazai költségvetési támogatás 
biztosításáról

A Kormány az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet 
4. § (1) bekezdése alapján
 1. egyetért az  Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2020.  évi pályázati kiírására történő benyújtásra javasolt, 

„Koordinációs mechanizmus megvalósítása az  informatika keretében létrehozott nemzeti hozzáférési pontok 
egyesítésére” elnevezésű projektjavaslattal (a továbbiakban: projektjavaslat), az 1. melléklet szerint;

 2. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a  projektjavaslat Európai 
Hálózatfinanszírozási Eszköz 2020. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a projektjavaslat vonatkozásában gondoskodjon 
az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és 
67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1316/2013/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 9. cikk (1) bekezdése szerinti tagállami hozzájáruló nyilatkozat kiállításáról;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal

 4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter, valamint 
a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon a  projektjavaslat hazai forrásának 
biztosításáról a  központi költségvetésről szóló törvény 1.  melléklet XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 3. Központi 
kezelésű előirányzatok cím, 6. Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) projektek 2014–2020 alcímen, amennyiben 
az Európai Bizottság a projektjavaslatot támogatja;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: az Európai Bizottság támogató döntését követően azonnal
 5. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter, valamint 

a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon a  projektjavaslathoz a  2022–2024. évben 
szükséges forrás rendelkezésre állásáról az adott évi központi költségvetés XIX. Uniós fejlesztések fejezetében;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: az adott évi központi költségvetés tervezése során
 6. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az  Európai Bizottság támogató döntése esetén 

a  Támogatási Megállapodást írja alá, valamint gondoskodjon a  Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal mint a projekt végrehajtó szervezetével támogatási szerződés megkötéséről.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: az Európai Bizottság támogató döntését követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1158/2021. (III. 31.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I J

Kapcsolódó program 

megnevezése

Projektjavaslat 

megnevezése

Támogatást 

igénylő neve 

Tervezett 

Végrehajtó Szerv

Projektjavaslat 

tervezett 

költsége

(nettó, forint)

Projektjavaslat 

tervezett 

összköltsége

(bruttó, forint) 

Európai 

Hálózatfinanszírozási 

Eszköz terhére 

biztosítandó 

támogatás tervezett 

összege

(nettó, forint)

Hazai 

költségvetési 

támogatás 

tervezett 

összege

(forint)

Saját erő 

(forint)
Projektjavaslat rövid bemutatása

Európai 

Hálózatfinanszírozási 

Eszköz 

(CEF)

Koordinációs 

mechanizmus 

megvalósítása 

az informatika 

keretében 

létrehozott 

nemzeti 

hozzáférési 

pontok 

egyesítésére

Innovációs és 

Technológiai 

Minisztérium

Magyar Közút 

Nonprofit Zrt.
127 178 824 161 517 106 108 102 000 53 415 106 0

A projektjavaslatban megfogalmazott célkitűzések megegyeznek 

az intelligens közlekedési rendszereknek (ITS) a közúti közlekedés 

területén történő kiépítésére, valamint a más közlekedési módokhoz 

való kapcsolódására vonatkozó keretről szóló, 2010. július 7-i 2010/40/EU 

európai parlamenti és tanácsi irányelvben felsorolt kiemelt területeknek és 

intézkedéseknek. Ezek megvalósítása elősegíti az Európai Digitális Agenda, 

valamint az Európai Unió „Intelligens Városok és Közösségek” (Smart 

Cities and Communities) stratégiai kezdeményezésének megvalósítását. 

Ennek nyomán Európa-szerte mintegy 23 országban működik már 

Adathozzáférési Pont. A tagországok Nemzeti Adathozzáférési Pontjai 

és Nemzeti Szervei közös kihívásokkal néznek szembe, melyekre közös 

megoldások kellenek. Az új kihívások, mint az adatgyűjtési módszerek és 

a magán-adatszolgáltatókkal történő tárgyalások lefolytatása, egy közös 

szervezeten keresztül még hatékonyabban kivitelezhető. A platform 

nemzetközi fórumot biztosít a harmonizációra, vizsgálva a Nemzeti 

Adathozzáférési Pontok működését, szervezeti kérdéseket (üzleti modellek, 

jogi, szabályozási háttér), műszaki kérdéseket (interfészek, szabványok, 

kapcsolódás a forgalomirányításhoz) és a rendszerek hatékonyságának 

mérését. Az új technológia nyújtotta egyértelmű előnyök miatt 

a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a tapasztalatcsere mellett a szabályozások 

kidolgozásában is szeretne csatlakozni az élenjáró országokhoz, és részt 

venni a rendszerek egységesítésben, a sztenderdek közös alkalmazásának 

kidolgozásában.
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A Kormány 1159/2021. (III. 31.) Korm. határozata
a Ravasz László Emlékház, Egyházi Gyűjtemény és Rendezvényközpont létrehozását célzó beruházás és 
a bánffyhunyadi Ravasz László Emlékház felújításának megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

A Kormány – a  Ravasz László Emlékház, Egyházi Gyűjtemény és Rendezvényközpont létrehozását célzó beruházás előkészítési 
feladatainak megvalósításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1027/2020. (II. 12.) Korm. határozat 7.  pontjában foglaltak 
végrehajtása és Ravasz László emlékének méltó megőrzése érdekében –
 1.  egyetért a  Ravasz László Emlékház (Egyházi Gyűjtemény és Rendezvényközpont) elhelyezését biztosító, 

természetben a 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 124. szám alatt található ingatlan teljes körű rekonstrukcióját 
célzó beruházás (a továbbiakban: leányfalui beruházás) megvalósításával;

 2.  egyetért a  bánffyhunyadi Ravasz László Emlékház felújításának (a  továbbiakban: bánffyhunyadi beruházás) 
megvalósításával;

 3.  egyetért azzal, hogy a  leányfalui beruházás legfeljebb 590 021 828 forint összegű központi költségvetési 
támogatással valósuljon meg;

 4.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon 
a  leányfalui beruházás megvalósítása érdekében 473 059 383 forint forrás biztosításáról a Magyarország 2021. évi 
központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség 
fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 14. Építésügyi, településügyi és 
területrendezési feladatok jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal
 5.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon 

a  leányfalui beruházás megvalósítása érdekében a 2022. évben szükséges 116 962 445 forint forrás rendelkezésre 
állásáról a központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezetében;

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a 2022. évi központi költségvetés tervezése során
 6.  felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  leányfalui beruházás megvalósítása érdekében, 

a 4. pontban meghatározott forrás terhére legfeljebb 472 822 972 forint támogatási összegben kössön támogatási 
szerződést Leányfalu Nagyközség Önkormányzatával (a továbbiakban: Önkormányzat) mint kedvezményezettel;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a 4. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal

 7.  felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  leányfalui beruházás megvalósítása érdekében  
a  2022. évben módosítsa a  6.  pont alapján az  Önkormányzattal mint kedvezményezettel kötött támogatási 
szerződést az 5. pont szerinti forrás terhére legfeljebb további 116 903 993 forint összegben;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: az 5. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal

 8.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  miniszterelnök általános helyettese bevonásával – gondoskodjon 
a  bánffyhunyadi beruházás megvalósítása érdekében a  2021. évben szükséges 175 726 521 forint forrás egyszeri 
jelleggel történő biztosításáról
a) a Kvtv. 1.  melléklet LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet, 4. Nemzetpolitikai célú támogatások cím javára  

175 638 702 forint, valamint
b) a Kvtv. 1. melléklet LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet, 5. Működtetési célú kifizetések cím javára 87 819 forint 

összegben;
Felelős: pénzügyminiszter 

a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: azonnal

 9.  felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy – a Bethlen Gábor Alap irányításáért felelős bizottság útján – 
gondoskodjon a bánffyhunyadi beruházás megvalósításáról.

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: a 8. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1160/2021. (III. 31.) Korm. határozata
a 2014–2020. évekre szóló Vidékfejlesztési Program módosításáról

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 b)  pontja szerinti jogkörében eljárva elfogadja 
a Vidékfejlesztési Program módosításáról szóló javaslatot;

 2. felhívja az  agrárminisztert, hogy gondoskodjon az  1.  pont szerinti módosítási javaslatnak az  Európai Bizottság 
részére történő végleges benyújtásáról.

Felelős: agrárminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 16/2021. (III. 31.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről 
és kölcsönös védelméről szóló egyezmény módosításáról szóló egyezmény létrehozására adott 
felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a belügyminiszter és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a Magyarország Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és 

kölcsönös védelméről szóló egyezmény módosításáról szóló egyezmény (a  továbbiakban: Módosító Egyezmény) 
létrehozásával;

 2. felhatalmazom a  belügyminisztert, hogy – az  érintett miniszterekkel egyetértésben – a  tárgyalásokon részt vevő 
személyeket kijelölje;

 3. felhatalmazom a  belügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások eredményeként előálló 
szövegtervezetet kézjegyével lássa el;

 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Módosító Egyezmény létrehozásához szükséges 
meghatalmazási okiratot adja ki;

 5. felhívom a  belügyminisztert és a  külgazdasági és külügyminisztert, valamint az  igazságügyi minisztert, hogy 
a  Módosító Egyezmény létrehozását követően a  Módosító Egyezmény szövegének végleges megállapítására való 
felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  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.

A miniszterelnök 17/2021. (III. 31.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Kolumbiai Köztársaság Kormánya, a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság 
Kormánya, valamint San Marino Köztársaság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös 
védelméről szóló Megállapodások létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyarország Kormánya és a  Kolumbiai Köztársaság Kormánya, a  Laoszi Népi Demokratikus 

Köztársaság Kormánya, valamint San Marino Köztársaság Kormánya között a  beruházások ösztönzéséről és 
kölcsönös védelméről szóló Megállapodások (a továbbiakban: Megállapodások) létrehozásával;

 2. felhatalmazom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy – az  érintett miniszterekkel egyetértésben – 
a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;

 3. felhatalmazom a  külgazdasági és külügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások 
eredményeként előálló szövegtervezeteket kézjegyével lássa el;

 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodások létrehozásához szükséges meghatalmazási 
okiratokat adja ki;

 5. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert és az  igazságügyi minisztert, hogy a  Megállapodások létrehozását 
követően a  Megállapodások szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozatok 
tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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