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III. Kormányrendeletek

A Kormány 341/2021. (VI. 15.) Korm. rendelete
egyes állami beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 
a 2. és 3. alcím tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos  
egyes műszaki szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről szóló  
51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási 
feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről szóló 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 
1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. Az egyes víziközmű beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló  
323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása

2. §  Az egyes víziközmű beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) a következő 
8. §-sal egészül ki:
„8.  § E  rendeletnek az  egyes állami beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló  
341/2021. (VI. 15.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 5. sorát 
a Módr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

3. §  Az R2. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. A büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó, az új börtönépítési 
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 268/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezése

4. §  Hatályát veszti a  büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-bővítési programjához kapcsolódó, az  új börtönépítési 
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról szóló 268/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet.

4. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 341/2021. (VI. 15.) Korm. rendelethez

Az R1. 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 16. sorral egészül ki:

(A

1 A beruházás megnevezése)

16.
Az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő infrastruktúra-fejlesztések 
megvalósítása

2. melléklet a 341/2021. (VI. 15.) Korm. rendelethez

Az R2. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 5. sorral egészül ki:

(A B C

1 A beruházás megnevezése A beruházás megvalósítása által érintett település
Koordinációra kijelölt 

kormánymegbízott)

5.
Iváncsa és térsége fejlesztéséhez 

szükséges víziközmű-beruházások

Iváncsa
Ercsi

Adony
Pusztaszabolcs

Fejér Megyei 
Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott

A Kormány 342/2021. (VI. 15.) Korm. rendelete
a Rácalmás városban megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 31/2016. (II. 25.) 
Korm. rendelet és az Iváncsa község külterületén megvalósuló ipari park fejlesztéssel összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és 
az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 359/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006.  évi LIII.  törvény 12.  § (5)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Rácalmás városban megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
31/2016. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A Rácalmás városban megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 31/2016. (II. 25.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R1.) a következő 7. §-sal egészül ki:
„7.  § E  rendeletnek a  Rácalmás városban megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 31/2016. (II. 25.) 
Korm. rendelet és az  Iváncsa község külterületén megvalósuló ipari park fejlesztéssel összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 359/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 342/2021. (VI. 15.) Korm. rendelettel 
(a  továbbiakban: Mód1.) megállapított 1.  § (1)  bekezdését a  Mód1. hatálybalépésekor folyamatban lévő 
közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”
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2. §  Az R1. 1. § (1) bekezdésében a „053/7” szövegrész helyébe a „053/2, 053/7” szöveg lép.

2. Az Iváncsa község külterületén megvalósuló ipari park fejlesztéssel összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról  
és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 359/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet módosítása

3. §  Az Iváncsa község külterületén megvalósuló ipari park fejlesztéssel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
359/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) a következő 7. §-sal egészül ki:
„7.  § E  rendeletnek a  Rácalmás városban megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 31/2016. (II. 25.) 
Korm. rendelet és az  Iváncsa község külterületén megvalósuló ipari park fejlesztéssel összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 359/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 342/2021. (VI. 15.) Korm.  rendelettel 
(a  továbbiakban: Módr2.) megállapított 1.  § (1)  bekezdését a  Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő 
közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

4. §  Az R2. 1. § (1) bekezdésében
a) a „096/3” szövegrész helyébe a „067/46, 068/4, 072/7, 093, 095/1, 096/3” szöveg,
b) a „096/70” szövegrész helyébe a „096/69, 096/70, 096/95, 096/96, 096/97, 096/98, 096/99, 096/100, 096/101, 

096/102, 096/103, 096/104, 096/105, 096/106, 096/107” szöveg,
c) a „099/51, 099/52, 099/53” szövegrész helyébe a „099/51, 099/53” szöveg,
d) a „099/58 és 099/59” szövegrész helyébe a „099/58, 099/59 és 0206” szöveg
lép.

3. Záró rendelkezések

5. §  Ez a rendelet 2021. július 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1381/2021. (VI. 15.) Korm. határozata
az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő közúti és vasúti infrastruktúra-
fejlesztések előkészítéséhez és megvalósításához szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési területhez kapcsolódó

a) közúti és
b) vasúti
infrastruktúra-fejlesztés előkészítési feladatainak elvégzésével;

 2. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az  1.  pontban foglalt feladatok megvalósítása 
érdekében létesítsen támogatási jogviszonyt a  NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal (a továbbiakban: NIF Zrt.);

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követően azonnal

 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával, az  1.  pont 
a)  alpontja szerinti feladat megvalósítása érdekében gondoskodjon 1 604 896 000 forint forrás biztosításáról 
a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság újraindítását szolgáló 
innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 1. Közlekedési fejlesztések jogcímcsoport, 1. Közúti 
fejlesztések jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal

 4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával, az  1.  pont 
b) alpontja szerinti feladatok megvalósítása érdekében gondoskodjon 1 659 970 000 forint forrás biztosításáról a Kvtv. 
1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság újraindítását 
szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 1. Közlekedési fejlesztések jogcímcsoport,  
2. Vasúti fejlesztések jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal

 5. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az 1. pont szerinti előkészítési fázisok befejezését 
követően, a  NIF Zrt. útján gondoskodjon a  kivitelező kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési eljárás 
lefolytatásáról, és a  kivitelezési ár ismeretében készítsen előterjesztést a  Kormány részére a  közúti és vasúti 
infrastruktúra-fejlesztések mielőbbi megvalósítása érdekében;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően azonnal

 6. egyetért azzal, hogy a  közúti és vasúti infrastruktúra-fejlesztések előkészítésének és megvalósításának  
(a továbbiakban: Beruházás) indikatív forrásigénye lehetőség szerint a 2021–2027 közötti programozási időszakban 
Magyarország számára elérhető európai uniós források felhasználásával kerüljön finanszírozásra, annak európai 
uniós eljárásrendben történő elfogadását követően;

 7. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 2021–2027 közötti programozási időszakban Magyarország 
számára elérhető európai uniós források felhasználása keretrendszerének tervezése és kialakítása során vizsgálja 
meg a Beruházás indikatív forrásigényének finanszírozhatóságát.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1382/2021. (VI. 15.) Korm. határozata
az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő infrastruktúra-fejlesztések 
megvalósításához szükséges, műszaki ellenőrzést, minőségbiztosítást érintő intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért az  iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő – a  víziközmű infrastruktúra-

fejlesztéseket, illetve a közlekedésfejlesztéseket nem érintő – infrastruktúra-fejlesztések (a továbbiakban: Beruházás) 
megvalósításához kapcsolódó műszaki ellenőrzési, minőségbiztosítási feladatainak, az  állami tulajdonban lévő 
ÉMI  Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a  továbbiakban: ÉMI NKft.) 
általi ellátásával;

 2. egyetért azzal, hogy az  1.  pontban foglalt cél megvalósítása érdekében az  alábbi források kerüljenek biztosításra 
az ÉMI NKft. részére:
a) a 2021. évben 96 000 000 forint,
b) a 2022. évben 96 000 000 forint,
c) a 2023. évben 96 000 000 forint,
d) a 2024. évben 96 000 000 forint;

 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  1.  pontban meghatározott feladat megvalósítása érdekében gondoskodjon 
96  000 000 forint egyszeri biztosításáról a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi 
XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság 
újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. Gazdaságfejlesztési 
feladatok jogcímcsoport, 3. Térségi fejlesztési feladatok jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  1.  pontban meghatározott feladat megvalósítása érdekében gondoskodjon 
a 2. pont b)–d) alpontja szerinti források biztosításáról;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a 2.  pont b)  alpontja tekintetében a  2022. évi központi költségvetés végrehajtása során, 

a felmerülés ütemében
 a 2. pont c) alpontja tekintetében a 2023. évi központi költségvetés tervezése során
 a 2. pont d) alpontja tekintetében a 2024. évi központi költségvetés tervezése során

 5. egyetért azzal, hogy a  Beruházás előkészítésének és megvalósításának indikatív forrásigénye lehetőség 
szerint a  2021–2027 közötti programozási időszakban Magyarország számára elérhető európai uniós források 
felhasználásával kerüljön finanszírozásra, annak európai uniós eljárásrendben történő elfogadását követően;

 6. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 2021–2027 közötti programozási időszakban Magyarország 
számára elérhető európai uniós források felhasználása keretrendszerének tervezése és kialakítása során vizsgálja meg 
a Beruházás indikatív forrásigényének finanszírozhatóságát.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1383/2021. (VI. 15.) Korm. határozata
az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő villamosenergia infrastruktúra-
fejlesztés megvalósításához szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért az  iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódóan a  Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal H 367/2021 határozatával elfogadott „A Magyar Villamosenergia-rendszer 
Hálózatfejlesztési Terve 2020” című hálózatfejlesztési tervben szereplő, „Iváncsa új 132  kV-os alállomás létesítése, 
Iváncsa–Perkáta új kétrendszerű távvezeték létesítése” és „Perkáta 400/132  kV alállomásba harmadik 250  MVA-es 
átviteli transzformátor beépítése” megnevezésű, átviteli hálózati és elosztó hálózati beruházások (a  továbbiakban 
együtt: Beruházások) 10  189  000  000  forint költségvetési forrásból, két ütemben, legkésőbb 2023. június 30-ig 
történő megvalósításával, az alábbiak szerint:
a) a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság által 

megvalósítandó átviteli hálózati fejlesztések megépítéséhez 4 445 000 000 forint biztosításával,
b) az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megvalósítandó elosztó 

hálózati fejlesztések megépítéséhez 5 744 000 000 forint biztosításával;
 2. az átviteli hálózati fejlesztések megvalósítása érdekében felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  innovációért és 

technológiáért felelős miniszter bevonásával gondoskodjon a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről 
szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 6.  Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű 
előirányzatok alcím, 2.  Gazdaságfejlesztési feladatok jogcímcsoport, 3.  Térségi fejlesztési feladatok jogcím javára 
4 447 222 500 forint biztosításáról, az alábbi ütemezés szerint:
a) a 2021. évben 190 595 250 forint,
b) a 2022. évben 3 494 246 250 forint,
c) a 2023. évben 762 381 000 forint;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: az a) alpont tekintetében azonnal 
a b) alpont tekintetében a felmerülés ütemében 
a c) alpont tekintetében a 2023. évi központi költségvetés tervezése során

 3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva, 
a 2. pontban megjelölt előirányzat terhére, az átviteli hálózati fejlesztések megvalósítása érdekében vállalható éven 
túli kötelezettségek összegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a 2022. évben 3 492 500 000 forint,
b) a 2023. évben 762 000 000 forint;

 4. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Beruházások megvalósítása érdekében, a 2. pont 
szerinti forrás terhére gondoskodjon a  MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság részére 4 445 000 000 forint összegben támogatói okirat kibocsátásáról;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a 2. pont a) alpontja szerinti forrás rendelkezésre állását követően

 5. az elosztó hálózati fejlesztések megvalósítása érdekében felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  innovációért és 
technológiáért felelős miniszter bevonásával gondoskodjon a  Kvtv. 1.  melléklet XLVII.  Gazdaság-újraindítási Alap 
fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti 
kezelésű előirányzatok alcím, 2. Gazdaságfejlesztési feladatok jogcímcsoport, 3. Térségi fejlesztési feladatok jogcím 
javára 5 746 872 000 forint biztosításáról;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal
 6. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  Beruházások megvalósítása érdekében, 

az  5.  pont szerinti forrás terhére gondoskodjon az  E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal 5 744 000 000 forint összegben támogatási szerződés megkötéséről;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: az 5. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően
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 7. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Beruházások határidőben történő végrehajtása 
érdekében készítsen előterjesztést a  Beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2021. szeptember 30.

 8. egyetért azzal, hogy a  Beruházások előkészítésének és megvalósításának indikatív forrásigénye lehetőség 
szerint a  2021–2027 közötti programozási időszakban Magyarország számára elérhető európai uniós források 
felhasználásával kerüljön finanszírozásra, annak európai uniós eljárásrendben történő elfogadását követően;

 9. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 2021–2027 közötti programozási időszakban Magyarország 
számára elérhető európai uniós források felhasználása keretrendszerének tervezése és kialakítása során vizsgálja 
meg a Beruházások indikatív forrásigényének finanszírozhatóságát.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1384/2021. (VI. 15.) Korm. határozata
az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő vízgazdálkodási és víziközmű 
infrastruktúra-fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért az  iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület megfelelő ivó- és ipari víz ellátásához, 

a  szennyvízelvezetéshez és -tisztításhoz, a  csapadékvíz elvezetéséhez és a  hozzájuk kapcsolódó műtárgyak, 
tartozékok, berendezések, egyéb kiegészítő elemek hazai költségvetési támogatásból történő megépítésével 
(a továbbiakban: Beruházás);

 2. támogatja a Beruházás alábbiak szerinti műszaki megvalósítását:
a) az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület megnövekedett vízigényeinek biztosítása érdekében szükséges 

fejlesztések, valamint a  fejlesztésekhez, a  hatékonyságnöveléshez és a  rekonstrukcióhoz kapcsolódó 
műtárgyak, tartozékok, berendezések, egyéb kiegészítő elemek fejlesztése, hatékonyságának növelése és 
rekonstrukciója,

b) új ipari és kommunális szennyvíztisztító telep, valamint a  fejlesztéshez, a  hatékonyságnöveléshez és 
a  rekonstrukcióhoz kapcsolódó műtárgyak, tartozékok, berendezések, egyéb kiegészítő elemek fejlesztése, 
hatékonyságának növelése és rekonstrukciója és

c) csapadékelvezető rendszer kiépítése;
 3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Beruházás komplex előkészítése és megvalósítása érdekében az  innovációért 

és technológiáért felelős miniszter bevonásával gondoskodjon
a) a 2. pont a) és b) alpontjában meghatározott feladatok megvalósítása érdekében a Magyarország 2021. évi 

központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-
újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs 
és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. Gazdaságfejlesztési feladatok jogcímcsoport, 
3. Térségi fejlesztési feladatok jogcím javára 35 885 934 000 forint biztosításáról az alábbi ütemezés szerint:
aa) a 2021. évben 6 525 261 000 forint,
ab) a 2022. évben 10 458 226 500 forint,
ac) a 2023. évben 16 098 045 000 forint,
ad) a 2024. évben 2 804 401 500 forint;
Felelős: pénzügyminiszter 

innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: az aa) pont tekintetében azonnal
 az ab)  pont tekintetében a  2022. évi központi költségvetés végrehajtása során, a  felmerülés 

ütemében
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 az ac) pont tekintetében a 2023. évi központi költségvetés tervezése során 
az ad) pont tekintetében a 2024. évi központi költségvetés tervezése során

b) a  2.  pont c)  alpontjában meghatározott feladat megvalósítása érdekében 964 482 000 forint biztosításáról 
a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 17. Vízügyi Igazgatóságok cím javára;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a felmerülés ütemében

 4. 
a)  az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 36.  § (4c)  bekezdés b)  pontjában 

biztosított jogkörében eljárva, a  2.  pont a) és b)  alpontja szerinti fejlesztések kiadási előirányzatai terhére 
vállalható kötelezettségek összegét az alábbiak szerint állapítja meg:
aa) a 2022. évre 10 453 000 000 forint,
ab) a 2023. évre 16 090 000 000 forint,
ac) a 2024. évre 2 803 000 000 forint;

b) az  Áht. 36.  § (4b)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja, hogy az  innovációért és 
technológiáért felelős miniszter a  2.  pont a) és b)  alpontjában foglaltak végrehajtása érdekében, 
a  2021–2024.  évek vonatkozásában összesen legfeljebb 35 868 000 000 forint összegben kötelezettséget 
vállaljon;

 5. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy gondoskodjon a  Beruházás víziközmű 
infrastruktúra-fejlesztéseinek komplex előkészítéséről és megvalósításáról az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: NFP NKft.) útján, azzal, hogy a  feladat teljes körű 
előkészítése keretében a tervezési, mérnöki, műszaki ellenőri feladatokat lássa el, az ehhez kapcsolódó beszerzési, 
illetve közbeszerzési eljárásokat folytassa le, valamint a  megvalósítás keretében a  Dunántúli Regionális Vízmű 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.) nevében és javára 
kivitelezési (tervezés és kivitelezés) szerződéshez kapcsolódó beszerzési, illetve közbeszerzési eljárásokat 
folytassa le, és az ezekhez kapcsolódó projektmenedzsment-feladatokat lássa el;

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

 6. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  Beruházás víziközmű infrastruktúra 
fejlesztéseinek komplex előkészítése és megvalósítása érdekében, kössön támogatási szerződést az  NFP NKft.-vel 
– mint kedvezményezettel – és a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. – mint kedvezményezettel – elszámolási, a fel nem 
használt, valamint a nem rendeltetésszerűen felhasznált támogatási összeg tekintetében visszatérítési kötelezettség 
rögzítésével;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követően azonnal

 7. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság útján intézkedjen az  iváncsai ipari-innovációs fejlesztési területen megvalósuló víziközmű-
hálózatokhoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztés keretében megvalósuló vagyonnövekmények állami tulajdonba 
kerülése és a  Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére történő vagyonkezelésbe 
adása érdekében;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: 2022. október 15.

 8. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként a Beruházáshoz kapcsolódóan
a) a 2. pont a) és b) alpontja szerinti fejlesztések tárgyában az innovációért és technológiáért felelős minisztert,
b) a 2. pont c) alpontja szerinti fejlesztés tárgyában a belügyminisztert
jelöli ki;

 9. egyetért azzal, hogy a  Beruházás előkészítésének és megvalósításának indikatív forrásigénye lehetőség 
szerint a  2021–2027 közötti programozási időszakban Magyarország számára elérhető európai uniós források 
felhasználásával kerüljön finanszírozásra, annak európai uniós eljárásrendben történő elfogadását követően;

 10. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 2021–2027 közötti programozási időszakban Magyarország 
számára elérhető európai uniós források felhasználása keretrendszerének tervezése és kialakítása során vizsgálja 
meg a Beruházás indikatív forrásigényének finanszírozhatóságát;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos
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 11. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. útján 
intézkedjen a víziközművekre vonatkozó közüzemi szolgáltatási szerződés – az  iváncsai ipari-innovációs fejlesztési 
terület megfelelő ivó- és ipari víz ellátásához, szennyvízelvezetéshez és -tisztításhoz szükséges kapacitásokkal 
történő – aláírása iránt, mérje fel a megállapodásból eredő kötbérigényt, és erről a pénzügyminisztert tájékoztassa;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: 2021. november 30.

 12. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával 
gondoskodjon a  víziközművekre vonatkozó közüzemi szolgáltatási szerződésből eredő kötbérigények 
finanszírozásához szükséges forrásoknak a  Kvtv. 1.  melléklet XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és 
kiadások fejezet, 4. A Nemzeti Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások cím, 2. A regionális 
víziközmű társaságok forrásjuttatásai alcím javára történő biztosításáról.

Felelős: pénzügyminiszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a 11. pont szerinti tájékoztatást követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

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