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III. Kormányrendeletek

A Kormány 461/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelete
egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 123. § (2) bekezdés 1a., 12., 27. és 34. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.) 66. alcíme 
a következő 177/A–177/C. §-sal egészül ki:
„177/A.  § (1) A  nappali rendszerű szakmai oktatásban kilencedik–tizenkettedik évfolyamon részt vevő, magyar 
állampolgársággal rendelkező tanuló Béri Balogh Ádám honvéd kadét ösztöndíjra (a továbbiakban: honvéd kadét 
ösztöndíj) jogosult, ha a honvéd kadét ösztöndíj kifizetésének félévében
a) részt vesz
aa) a Honvéd Kadét Programhoz (a  továbbiakban: HKP) csatlakozott technikumban, annak kilencedik vagy tizedik 
évfolyamán a honvédelmi nevelést támogató, évi legalább harminchat órában megtartott, iskolai, rendszeres, nem 
tanórai foglalkozáson, illetve honvédelmi alapismeretek választható közismereti tantárgy tanulásában vagy
ab) a  HKP-hoz csatlakozott technikumban, annak tizenegyedik és tizenkettedik évfolyamán honvédelmi 
alapismeretek választható közismereti tantárgy tanulásában
[az aa) és az ab) alpont a továbbiakban együtt: HKP I. szintje],
b) részt vesz a honvéd kadét szakképzésben (a továbbiakban: HKP II. szintje) vagy
c) honvédségi szakképző intézmény (a továbbiakban: HKP III. szintje) tanulója
[az a)–c) pont szerinti személyek a továbbiakban együtt: honvéd kadét].
(2) A  honvéd kadét ösztöndíj összegét félévente kell megállapítani, a  félévet közvetlenül megelőző félévi, illetve 
év végi minősítés két tizedesjegyre kerekített számtani átlagaként meghatározott tanulmányi átlageredmény 
(a  továbbiakban: tanulmányi átlageredmény) alapján. Ha a  honvéd kadétnak javítóvizsgát, osztályozó vizsgát 
vagy pótlóvizsgát kell tennie, a tanulmányi átlageredményt a  javítóvizsga, az osztályozó vizsga vagy a pótlóvizsga 
letételét követően, annak eredménye figyelembevételével a  félév első napjáig visszamenőlegesen kell 
megállapítani.
(3) A  honvéd kadét ösztöndíj alapja a  tanév első félévére járó honvéd kadét ösztöndíj tekintetében a  tanév első 
napján, a  tanév második félévére járó honvéd kadét ösztöndíj tekintetében a  félév első napján érvényes kötelező 
legkisebb munkabér egyhavi összege.
(4) A honvéd kadét ösztöndíj havonkénti összege
a) a HKP I. szintjén a  kilencedik évfolyam második félévétől kezdődően és a  további félévekben a  honvéd kadét 
ösztöndíj alapjának
aa) hét százaléka, ha a tanulmányi átlageredmény 3,50–3,99 között van,
ab) tizenhárom százaléka, ha a tanulmányi átlageredmény 4,00–4,49 között van,
ac) húsz százaléka, ha a tanulmányi átlageredmény 4,49 fölött van,
b) a HKP II. szintjén a  kilencedik évfolyam második félévétől kezdődően és a  további félévekben a  honvéd kadét 
ösztöndíj alapjának
ba) nyolc százaléka, ha a tanulmányi átlageredmény 3,50–3,99 között van,
bb) tizenöt százaléka, ha a tanulmányi átlageredmény 4,00–4,49 között van,
bc) huszonhárom százaléka, ha a tanulmányi átlageredmény 4,49 fölött van,
c) a HKP III. szintjén a  kilencedik évfolyam első félévében a  honvéd kadét ösztöndíj alapjának öt százaléka, 
a kilencedik évfolyam második félévétől kezdődően és a további félévekben a honvéd kadét ösztöndíj alapjának
ca) öt százaléka, ha a tanulmányi átlageredmény 3,50 alatt van,
cb) tíz százaléka, ha a tanulmányi átlageredmény 3,50–3,99 között van,
cc) tizenkilenc százaléka, ha a tanulmányi átlageredmény 4,00–4,49 között van,
cd) huszonkilenc százaléka, ha a tanulmányi átlageredmény 4,49 fölött van.
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(5) A  honvéd kadét ösztöndíj a  honvéd kadétot kizárólag a  tanítási év időszakában, tíz hónapra illeti meg. Teljes 
havi honvéd kadét ösztöndíjat kell fizetni abban a  hónapban, amelyben a  honvéd kadét a  HKP-hoz csatlakozott 
szakképző intézménnyel fennálló tanulói jogviszonnyal rendelkezik, és legalább egy napig jogosult a honvéd kadét 
ösztöndíjra. A honvéd kadét július és augusztus hónapban honvéd kadét ösztöndíjra nem jogosult.
(6) A honvéd kadét ösztöndíjat legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap ötödik napjáig kell a honvéd kadét fizetési 
számlájára átutalni. A  tanév első félévében a  szeptember és október hónapokra járó ösztöndíjat egy összegben, 
legkésőbb november ötödikéig kell kifizetni. Ha a  honvéd kadét tanulói jogviszonya a  HKP-hoz csatlakozott 
szakképző intézményhez október 1-jét követően keletkezik, a  honvéd kadét ösztöndíj első alkalommal történő 
kifizetésének legkésőbb a  HKP-hoz csatlakozott szakképző intézmény adatszolgáltatását követő második hónap 
tizedik napjáig, a beiratkozás napját alapul véve, a tanulói jogviszony HKP-hoz csatlakozott szakképző intézménnyel 
való létrejöttéig visszamenőlegesen, egyösszegben kell megtörténnie.
(7) A honvéd kadét ösztöndíj tervezését, elszámolását és kifizetését, valamint a honvéd kadét ösztöndíj kifizetéséhez 
szükséges adatoknak a honvédelemért felelős miniszter által biztosított informatikai rendszerbe történő rögzítését 
a  Magyar Honvédség parancsnoka által kijelölt honvédségi szervezet látja el a  HKP-hoz csatlakozott szakképző 
intézmény adatszolgáltatása alapján.
177/B. § (1) Az elhunyt hivatásos, szerződéses vagy nyugállományú katona árvája (a továbbiakban: pályázó) árvák 
ösztöndíjára pályázhat, ha
a) a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében megállapított árvaellátásra jogosult,
b) magyarországi székhellyel rendelkező szakképző intézmény vagy külföldön működő magyar szakképző 
intézmény által szervezett nappali rendszerű szakmai oktatásban vesz részt, és
c) – a  tanulmányait első félévben megkezdő pályázó kivételével – a  pályázat benyújtását megelőző félévben 
legalább 3,00 tanulmányi átlageredményt ért el.
(2) A  pályázat az  árvaellátásra való jogosultság megállapításától kezdve folyamatosan benyújtható a  Magyar 
Honvédség Parancsnoksága (a továbbiakban: MHP) részére.
(3) A pályázónak a pályázathoz csatolnia kell
a) a pályázó lakóhelye szerint területileg illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv árvaellátásra való jogosultság 
megállapításáról hozott határozatának másolatát, és
b) – kiskorú pályázó esetén – a  pályázó törvényes képviselőjének a  pályázatban való részvételre és az  adatok 
hitelességére vonatkozó nyilatkozatát.
(4) A pályázat elbírálási határideje a pályázat beérkezését követő naptól számított 30 nap.
(5) Az árvák ösztöndíjának havonkénti mértéke a félév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér egyhavi 
összegének harminc százaléka.
(6) Az  árvák ösztöndíjának folyósítása a  félév teljes időszakában – a  tanulmányi szüneteket is ideértve – 
egy összegben és havonta történik a kedvezményezett fizetési számlájára, ha
a) – a  (7)  bekezdésben meghatározott kivétellel – az  előző félév tanulmányi teljesítményét igazoló okmány 
másolatát és
b) a tanulói jogviszonynak adott félévben történő fennállására vonatkozóan a  szakképző intézmény által kiállított 
igazolást
a félév megkezdését követő harminc napon belül az MHP részére megküldi. Az MHP a kedvezményezettet minden 
év augusztus tizenötödikéig tájékoztatja az igazolásbenyújtási kötelezettségéről. Ha az a) és b) pont szerinti igazolás 
megküldésére az e bekezdésben meghatározott határidőt követően kerül sor, az árvák ösztöndíjának folyósítására 
az elbírálást követő hónap első napjától kerülhet sor.
(7) A  külföldön nappali rendszerű szakmai oktatásban részt vevő pályázó tekintetében a  (2) és (6)  bekezdést 
a külföldi oktatási rendszer sajátosságaira figyelemmel kell alkalmazni.
177/C.  § A  honvéd kadét ösztöndíjra és az  árvák ösztöndíjára való jogosultságot nem zárja ki, ha a  tanuló 
egyidejűleg más ösztöndíjban is részesül.”

2. §  Az Szkr. 119. alcíme a következő 355/B. §-sal egészül ki:
„355/B.  § (1) Az  egyes szakképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 461/2021. (VIII. 5.) 
Korm.  rendelet (a  továbbiakban: Módr2.) hatálybalépését követő harminc napon belül a  2021. február 1-je és 
a  Módr2.  hatálybalépése közötti időszakra az  árvák ösztöndíjára – a  Módr2.-vel megállapított 177/B.  §-a szerinti 
szabályok szerint – pályázat nyújtható be.
(2) A Módr2. által megállapított 177/B. §-a alapján 2021. február 1. és a Módr2. hatálybalépése közötti időszakra járó 
árvák ösztöndíját egy összegben, legkésőbb 2021. október 5-éig kell részére kifizetni.”
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3. §  Az Szkr.
a) 174. § (2) bekezdésében a „rendszer” szövegrész helyébe az „alaprendszer” szöveg,
b) 248. § (2) bekezdésében a „munkabér mértékét” szövegrész helyébe a „munkabér, illetve szabadság mértékét” 

szöveg,
c) 251. §-ában a „rendszer” szövegrész helyébe az „alaprendszer” szöveg, és a „rendszerben” szövegrész helyébe 

az „alaprendszerben” szöveg
lép.

2. Az egyes kormányrendeleteknek a szakképzéssel összefüggő módosításáról szóló  
380/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatályba léptetése

4. §  Az egyes kormányrendeleteknek a szakképzéssel összefüggő módosításáról szóló 380/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet
a) 11. §-a az „I. fejezete a következő 1/A. §-sal egészül ki” szövegrész helyett az „1. alcíme a következő 1/A. §-sal 

egészül ki” szöveggel,
b) 29.  §-ának az  Szkr. 173.  § (2)  bekezdés b)  pontját megállapító rendelkezése a „bekezdése szerinti összeg” 

szövegrész helyett a „bekezdése szerinti mértékének a  támogatás alapjára vetítve megállapított összege” 
szöveggel,

c) 34.  §-ának az  Szkr. 224.  §-át megállapító rendelkezése a  „rendszerben” szövegrész helyett 
az „alaprendszerben” szöveggel

lép hatályba.

3. Záró rendelkezések

5. § (1) ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 4. § 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 462/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelete
a honvédelemmel összefüggő köznevelési ösztöndíjakról

A Kormány a  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény 94.  § (4a)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Béri Balogh Ádám honvéd kadét ösztöndíj

1. §  ezen alcím alkalmazásában
a) HKP: Honvéd Kadét Program, amelyhez a középiskolák önkéntesen, megállapodás alapján csatlakozhatnak,
b) honvéd kadét: a  HKP-hoz csatlakozott középiskolában a  középiskolai tanulmányait folytató személy, aki 

önkéntes vállalás alapján, a törvényes képviselő hozzájárulásával részt vesz a HKP által biztosított honvédelmi 
nevelésben,

c) középiskola: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.) meghatározott 
gimnázium, szakgimnázium.

2. §  A Béri Balogh Ádám honvéd kadét ösztöndíj (a  továbbiakban: honvéd kadét ösztöndíj) megállapítható annak 
a honvéd kadétnak,
a) aki magyar állampolgársággal rendelkezik,
b) aki a HKP-hoz csatlakozott középiskola 9–12. évfolyamán nappali tagozatos tanulmányokat folytat, és
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c) aki a  honvéd kadét ösztöndíj kifizetésének félévében választott tantárgyként honvédelmi alapismeretek 
közismereti tantárgyat tanul.

3. § (1) A  honvéd kadét ösztöndíj összegét először a  9.  évfolyam második félévében, ezt követően félévente kell 
megállapítani, a  félévet közvetlenül megelőző  év végi minősítés, illetve a  félévi minősítés két tizedesjegyre 
kerekített számtani átlagaként meghatározott tanulmányi átlageredmény (a  továbbiakban: tanulmányi 
átlageredmény) alapján. Ha a  honvéd kadétnak javító vizsgát, osztályozó vizsgát vagy pótló vizsgát kell tennie, 
a  tanulmányi átlageredményt a  javító vizsga, az  osztályozó vizsga vagy a  pótló vizsga letételét követően, annak 
eredménye figyelembevételével a félév első napjáig visszamenőlegesen kell megállapítani.

 (2) A  honvéd kadét ösztöndíj alapja a  tanév első félévére vonatkozó honvéd kadét ösztöndíj tekintetében a  tanév 
első napján, a tanév második félévére vonatkozó honvéd kadét ösztöndíj tekintetében a második félév első napján 
érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) egyhavi összege.

 (3) A honvéd kadét ösztöndíj a honvéd kadétot kizárólagosan az Nkt. szerinti tanítási év időszakában, 10 hónapra illeti 
meg. A honvéd kadét július és augusztus hónapban honvéd kadét ösztöndíjra nem jogosult.

 (4) A  honvéd kadét ösztöndíjat forintban kell megállapítani, amelyet az  (5) és (6)  bekezdésben foglalt eltéréssel, 
legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell a honvéd kadét által megadott fizetési számlára utalni.

 (5) A  tanév első félévében a  szeptember és október hónapokra járó ösztöndíjat egy összegben, legkésőbb 
november 5-ig kell kifizetni.

 (6) Ha a  honvéd kadét tanulói jogviszonya a  HKP-hoz csatlakozott középiskolával október 1-jét követően keletkezik, 
a  honvéd kadét ösztöndíj első alkalommal történő kifizetésének legkésőbb a  HKP-hoz csatlakozott középiskola 
adatszolgáltatását követő 2.  hónap 10.  napjáig, a  beiratkozás napját alapul véve, a  tanulói jogviszony HKP-hoz 
csatlakozott középiskolával létrejöttéig visszamenőlegesen, egy összegben kell megtörténnie.

 (7) Teljes havi honvéd kadét ösztöndíjat kell fizetni abban a  hónapban, amelyben a  honvéd kadét a  HKP-hoz 
csatlakozott középiskolával tanulói jogviszonnyal rendelkezik, és legalább 1  napig jogosult a  honvéd kadét 
ösztöndíjra.

 (8) A félévi értesítőben, illetve az év végi bizonyítványban szereplő magatartás és szorgalom minősítés (a továbbiakban: 
magatartás minősítés és szorgalom minősítés) nem számítható be a tanulmányi átlageredménybe.

4. §  A honvéd kadét ösztöndíj havi mértéke a  9.  évfolyam második félévétől kezdődően és a  további félévekben, 
ha a honvéd kadét tanulmányi átlageredménye
a) 3,50–3,99 között van, a honvéd kadét ösztöndíj alapjának 7%-a,
b) 4,00–4,49 között van, a honvéd kadét ösztöndíj alapjának 13%-a,
c) 4,50–5,00 között van, a honvéd kadét ösztöndíj alapjának 20%-a.

5. §  A honvéd kadét ösztöndíjra való jogosultságot nem zárja ki, ha a honvéd kadét a jogosulttá válás időpontjában már 
más ösztöndíjban is részesül.

6. §  A honvéd kadét ösztöndíj tervezését, elszámolását és kifizetését, valamint a  honvéd kadét ösztöndíj kifizetéséhez 
szükséges adatainak a  Honvédelmi Minisztérium Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszerben történő 
rögzítését a  Magyar Honvédség parancsnoka által kijelölt honvédségi szervezet látja el a  HKP-hoz csatlakozott 
középiskola adatszolgáltatása alapján.

2. A honvédelmi árvák ösztöndíja

7. §  Az elhunyt hivatásos, szerződéses vagy nyugállományú katona árvája (a továbbiakban: árva) tanulmányi ösztöndíjra 
(a továbbiakban: árvák ösztöndíja) pályázatot nyújthat be az ezen alcímben meghatározottak szerint.

8. § (1) Az árvák ösztöndíjára az az árva pályázhat (a továbbiakban: pályázó), aki
a) a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében megállapított árvaellátásra (a  továbbiakban: árvaellátás) 

jogosult,
b) magyarországi államilag elismert oktatási intézményeiben, illetve nem Magyarországon működő oktatási 

intézményben nappali rendszerű iskolai oktatásban alapfokú vagy középfokú tanulmányokat folytat, és
c) – a (3) bekezdés kivételével – a pályázat benyújtását megelőző tanulmányi félévben legalább 3,00 tanulmányi 

átlageredményt ért el.
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 (2) A magatartás minősítés és szorgalom minősítés nem számítható be a tanulmányi átlageredménybe.
 (3) Az alapfokú oktatási intézmény nappali tagozatán a tanulmányait első félévben megkezdő pályázó az (1) bekezdés 

c) pontja szerinti tanulmányi átlageredmény igazolása hiányában is pályázhat.
 (4) A  pályázó árvák ösztöndíjára való jogosultságát nem zárja ki, ha a  pályázó a  jogosulttá válás időpontjában más 

ösztöndíjban is részesül.

9. § (1) Az  árvák ösztöndíja pályázat az  árvaellátásra való jogosultság megállapításától kezdve folyamatosan benyújtható 
a Magyar Honvédség Parancsnoksága (a továbbiakban: MHP) részére.

 (2) A pályázónak az árvák ösztöndíja pályázathoz mellékelnie kell
a) az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv árvaellátásra való jogosultság megállapításáról hozott 

határozatának másolatát,
b) kiskorú árva esetén a törvényes képviselő nyilatkozatát.

10. §  A beérkezett árvák ösztöndíja pályázatot a 8. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén elfogadottnak kell 
tekinteni. Az árvák ösztöndíja pályázat elbírálási határideje a beérkezés napjától számított 30 nap.

11. § (1) Az  árvák ösztöndíjának havi mértéke a  tanulmányi félév első napján érvényes minimálbér 30%-a, amelynek 
folyósítása a tanulmányi félév teljes időszakában havonta – a tanulmányi szüneteket is ideértve – történik.

 (2) Az  árvák ösztöndíját forintban kell megállapítani, amelyet legkésőbb a  tárgyhót követő hónap 5.  napjáig kell 
az eredményes pályázó – kiskorú esetén a törvényes képviselője – által megadott fizetési számlára utalni.

12. § (1) Az árvák ösztöndíja a tanulmányi évben – az adott tanulmányi félév teljes idejére – annak a pályázónak folyósítható, 
aki legkésőbb az adott félév megkezdését követő 30 napon belül az MHP részére megküldi
a) –  a  8.  § (3)  bekezdésében foglalt kivétellel  – az  előző tanulmányi félév tanulmányi teljesítményét igazoló 

okmány fénymásolatát és
b) az oktatási intézmény által kiállított hivatalos igazolást az  adott tanulmányi félévre vonatkozó tanulói 

jogviszony fennállásáról.
 (2) Azon pályázó részére, aki az adott félév megkezdését követő 30 nap után küldi meg az (1) bekezdés a) és b) pontja 

szerinti igazolást, csak az elbírálást követő hónap első napjától folyósítható az árvák ösztöndíja.
 (3) Az  MHP az  árvák ösztöndíjára jogosultat minden  év augusztus 15-ig tájékoztatja az  (1)  bekezdés szerinti 

igazolásbenyújtási kötelezettségéről.

13. §  Az árvák ösztöndíjára jogosult, külföldön nappali rendszerű iskolai oktatásban általános vagy középfokú 
tanulmányokat folytató pályázó tekintetében a  8.  §-ban és a  12.  § (1)  bekezdésében foglaltak a  külföldi oktatási 
rendszer sajátosságaira figyelemmel megfelelően alkalmazandók.

3. Záró rendelkezések

14. §  ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

15. § (1) Az  e  rendelet hatálybalépését követő 30  napon belül a  2021. február 1-je és e  rendelet hatálybalépése közötti 
időszakra árvák ösztöndíjára az e rendelettel megállapított szabályok szerint pályázat nyújtható be.

 (2) A 2021. február 1-je és e rendelet hatálybalépése közötti időszakra járó árvák ösztöndíját egy összegben, legkésőbb 
2021. október 5-éig kell a jogosultnak kifizetni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 463/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelete
a honvédelemmel összefüggő felsőoktatási ösztöndíjakról

A Kormány a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110.  § (1)  bekezdés 21.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A honvédelmi árvák felsőoktatási ösztöndíja

1. §  A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1.  melléklete szerinti felsőoktatási intézményben 
(a  továbbiakban: magyarországi államilag elismert felsőoktatási intézmény) nappali tagozaton első, felsőfokú 
végzettség megszerzésére irányuló, illetve nem Magyarországon működő felsőoktatási intézmény nappali 
tagozaton első, felsőfokú végzettség megszerzésére irányuló tanulmányokat folytató, elhunyt hivatásos, szerződéses 
vagy nyugállományú katona árvája (a  továbbiakban: árva) tanulmányi ösztöndíjra (a  továbbiakban: árvák 
ösztöndíja) pályázatot nyújthat be az ezen alcímben meghatározottak szerint.

2. § (1) Az  árvák ösztöndíjára – a  (2)  bekezdésben foglalt kivétellel – az  az árva pályázhat (a  továbbiakban ezen alcím 
vonatkozásában: pályázó), aki
a) a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében megállapított árvaellátásra jogosult,
b) magyarországi államilag elismert felsőoktatási intézményben, illetve nem Magyarországon működő 

felsőoktatási intézmény nappali rendszerű képzésén tanulmányokat folytat, és
c) a pályázat benyújtását megelőző félévben a  korrigált kreditindex alapján meghatározott tanulmányi 

eredménye (a továbbiakban: tanulmányi eredmény) eléri a 3,00-t.
 (2) Magyarországi államilag elismert felsőoktatási intézményben, illetve nem Magyarországon működő felsőoktatási 

intézmény nappali rendszerű képzésén tanulmányait első félévben megkezdő pályázó a  tanulmányi eredmény 
igazolása hiányában is pályázhat.

 (3) A pályázó árvák ösztöndíjára való jogosultságát nem zárja ki, ha a pályázó egyidejűleg más ösztöndíjban is részesül.

3. § (1) Az  árvák ösztöndíja pályázat az  árvaellátásra való jogosultság megállapításától kezdve az  adott naptári évben 
folyamatosan benyújtható a Magyar Honvédség Parancsnoksága (a továbbiakban: MHP) részére.

 (2) A  pályázónak az  árvák ösztöndíja pályázathoz mellékelnie kell az  illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv 
árvaellátásra való jogosultság megállapításáról hozott határozatának másolatát.

4. §  A beérkezett árvák ösztöndíja pályázatot a 2. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén elfogadottnak kell 
tekinteni. Az árvák ösztöndíja pályázat elbírálási határideje a beérkezés napjától számított 30 nap.

5. §  Az árvák ösztöndíjának havi mértéke a  félév első napján érvényes, a  tárgyévi kötelező legkisebb munkabér 
(minimálbér) és a  garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendeletben meghatározott minimálbér 
(a  továbbiakban: minimálbér) 30%-a, amelynek folyósítása a  tanulmányi félév teljes időszakában havonta  
– a tanulmányi szüneteket is ideértve – történik.

6. § (1) Az árvák ösztöndíja a tanulmányi évben – az adott félév teljes idejére – annak az árvának folyósítható, aki legkésőbb 
az adott félév megkezdését követő 30 napon belül az MHP részére megküldi
a) – a  2.  § (2)  bekezdésében foglalt kivétellel – az  előző tanulmányi félév tanulmányi teljesítményét igazoló 

okmány fénymásolatát és
b) az 1. § szerinti felsőoktatási intézmény által kiállított hivatalos igazolást az adott félévre vonatkozó hallgatói 

jogviszony fennállásáról.
 (2) Azon pályázó részére, aki az adott félév megkezdését követő 30 nap után küldi meg az (1) bekezdés a) és b) pontja 

szerinti igazolást, csak az elbírálást követő hónap első napjától folyósítható az árvák ösztöndíja.
 (3) A  25. életévét betöltött pályázó részére, ha az  (1)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti igazolást az  adott félév 

megkezdését követő 30 napon belül megküldi, de az  árvaellátás méltányosságból történő folyósításának 
engedélyezéséről szóló határozatot csak a  30. napot követően pótolja, az  árvák ösztöndíja az  adott félév első 
napjától folyósítható.

 (4) Az MHP a felsőoktatási tanulmányokat folytató árvák ösztöndíjára jogosultat minden év január 15-ig és augusztus 15-ig 
tájékoztatja az igazolásbenyújtási kötelezettségéről.
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7. §  Az árvák ösztöndíjára jogosult, külföldön nappali képzésben felsőoktatási tanulmányokat folytató pályázó 
tekintetében a 2. §-ban és a 6. § (1) bekezdésében foglaltak a külföldi oktatási rendszer sajátosságaira figyelemmel 
megfelelően alkalmazandók.

2. A Lippai Balázs esélyegyenlőségi ösztöndíj

8. § (1) A  magyarországi államilag elismert felsőoktatási intézmény nappali tagozatán első felsőfokú tanulmányokat 
folytató, hátrányos helyzetű magyar állampolgár, a  honvédelmi nevelés és a  honvédelem iránti elkötelezettség 
érdekében Lippai Balázs esélyegyenlőséget elősegítő ösztöndíjra (a  továbbiakban: esélyegyenlőségi ösztöndíj) 
pályázhat.

 (2) egy tanulmányi félévben legfeljebb 30 fő részesíthető az esélyegyenlőségi ösztöndíjban.
 (3) ezen alcím alkalmazásában hátrányos helyzetű – korhatárra tekintet nélkül – az  a  személy, aki a  gyermekek 

védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos helyzetűnek vagy halmozottan hátrányos 
helyzetűnek minősül.

9. § (1) Az  esélyegyenlőségi ösztöndíjban – a  (3)  bekezdésben foglalt kivétellel – az  a  hátrányos helyzetű magyar 
állampolgár (a továbbiakban ezen alcím vonatkozásában: pályázó) részesülhet, aki
a) nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytat,
b) a pályázat benyújtását megelőző tanulmányi félévben tanulmányi eredménye eléri a 3,00-t, és
c) a honvédelmi ismeretek tantárgyat a pályázat benyújtásának félévében felvette.

 (2) A  pályázó esélyegyenlőségi ösztöndíjra jogosultságát nem zárja ki, ha a  pályázó egyidejűleg más ösztöndíjra is 
jogosult.

 (3) Az  esélyegyenlőségi ösztöndíjban nem részesülhet a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 1.  § 
(1) bekezdése szerinti állomány tagja.

10. § (1) Az esélyegyenlőségi ösztöndíj havi mértéke a minimálbér 12%-a.
 (2) Az esélyegyenlőségi ösztöndíj megállapításának alapja a tanulmányi félév első napján érvényes minimálbér összege.

11. §  A pályázókat tanulmányi eredményük alapján sorrendbe állítva kell elbírálni. Ha a pályázatra a 8. § (2) bekezdésében 
megjelölt ösztöndíjban részesíthetők számánál több pályázat érkezik, az  elbírálásnál előnyben kell részesíteni 
a halmozottan hátrányos helyzetű pályázókat.

12. §  A pályázat eredménytelen, ha arra egyetlen érvényes pályázat sem érkezik. eredménytelen pályázat esetében 
a honvédelemért felelős miniszter újabb pályázat kiírásáról dönthet.

3. Záró rendelkezések

13. § (1) ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. alcím 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

14. § (1) Az  e  rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül a  2021. február 1-je és e  rendelet hatálybalépése közötti 
időszakra árvák ösztöndíjára az e rendelettel megállapított szabályok szerint pályázat nyújtható be.

 (2) A 2021. február 1-je és e rendelet hatálybalépése közötti időszakra járó árvák ösztöndíját egy összegben, legkésőbb 
2021. október 5-éig kell a jogosultnak kifizetni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 464/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelete
a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén  
fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 
186/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 
53. § g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el:

1. §  A bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, 
továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  bírság összege az  adott szolgáltatási tevékenység bejelentésére előírt igazgatási szolgáltatási díj 
hússzorosának megfelelő összeg, de legfeljebb ötvenezer forint. Ha az adott szolgáltatási tevékenység bejelentése 
közteherfizetési kötelezettség alá nem eső eljárásnak vagy igazgatási jellegű szolgáltatásnak minősül, a  bírság 
összegének számítása alapjául kétezer-ötszáz forint összeget kell figyelembe venni.”

2. §  A Korm. rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.  § A  bírság megfizetésére az  adott szolgáltatási tevékenység bejelentésére előírt igazgatási díj megfizetésére 
vonatkozó szabályokat kell – a  fizetési kötelezettség alóli mentesség szabályainak kivételével – megfelelően 
alkalmazni a 2. § (1) és (2) bekezdésében foglalt eltérésekkel.”

3. §  A Korm. rendelet a következő 6. §-sal egészül ki:
„6.  § ez  a  rendelet a  belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/eK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

4. §  ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

5. §  e rendelet rendelkezéseit azokban az  esetekben kell alkalmazni, ha a  bejelentési kötelezettség a  hatálybalépését 
követően keletkezett.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 465/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelete
az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények 
felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló  
378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények 
felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.)  
Korm. rendelet 34. §-a a következő (4c) bekezdéssel egészül ki:
„(4c) A Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nkft. közfeladatként látja el a vagyonkezelésében álló vagyonelemekre 
vonatkozó turisztikai, üzleti célú és egyéb hasznosítási feladatokat.”
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2. §  ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 466/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelete
az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint 
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek 
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 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 egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 
141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 67. §-sal egészül ki:
„67.  § e  rendeletnek az  egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint 
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek 
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 466/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelettel 
(a  továbbiakban: Módr59.) megállapított 2.  mellékletében foglalt táblázat 72. sorát a  Módr59. hatálybalépésekor 
folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

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

3. §  ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 466/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelethez

Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 72. sorral egészül ki:

(A B C

1. A beruházás megnevezése A beruházás megvalósításának helyszíne
Koordinációra kijelölt 

kormánymegbízott)

72.
Gyártóüzem építésére 

irányuló beruházás Sárvár 
külterületén

Sárvár város közigazgatási területén 
elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerint 

Sárvár külterület 064/36, 064/47, 065/2, 
065/3, 065/4, 066 és 072/5 helyrajzi számú 

ingatlanok.

Vas Megyei Kormányhivatalt 
vezető kormánymegbízott
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A Kormány 467/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelete
az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 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 egyes víziközmű beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 
9. §-sal egészül ki:
„9. § e rendeletnek az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról 
szóló 467/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 2. mellékletében foglalt táblázat  
6. és 7. sorát a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

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

3. §  ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 467/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelethez

Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 6. és 7. sorral egészül ki:

(A B C

1 A beruházás megnevezése
A beruházás megvalósítása által 

érintett település
Koordinációra kijelölt kormánymegbízott)

6.

Tatabánya–Oroszlány–Tata és térsége 
víziközmű-hálózatának komplex előkészítése, 

fejlesztése, hatékonyságának növelése és 
rekonstrukciója

Tatabánya
Tata

Szomód
Vértesszőlős

Környe
Kecskéd

Oroszlány
Vértessomló

Komárom-esztergom Megyei 
Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott

7.
A kelet-balatoni térség víziközmű-hálózatának 

fejlesztéséhez szükséges beruházások

Balatonakarattya 
Balatonvilágos 
Balatonfüred 

Balatonfőkajár

Somogy Megyei 
Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A pénzügyminiszter 9/2021. (VIII. 5.) PM rendelete
az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 
38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (3)  bekezdés 1.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V.  22.) Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 
38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter

1. melléklet a 9/2021. (VIII. 5.) PM rendelethez

 1. Az R. 1. melléklet III. Immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel kapcsolatos egyéb elszámolások fejezet Növekedések 
cím M)  Követelés fejében átvett immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása alcíme helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„M) Követelés fejében átvett immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása

1. Követelés kivezetése az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök 
bekerülési értékéig a költségvetési számvitel szerint

T0041 – K09(2)

2. Követelés kivezetése az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök 
bekerülési értékéig a pénzügyi számvitel szerint

T221 – K35

3. Az  átvett immateriális javak, tárgyi eszközök bekerülési értéke és a  követelés értéke közötti veszteségjellegű 
különbözet a költségvetési és a pénzügyi számvitel szerint: a XII. fejezet D) Behajthatatlan követelés elszámolása 
cím szerint

4. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 100. §-a szerint a társadalombiztosítás 
pénzügyi alapjaitól átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésének elszámolása az értékesítésre átvevő 
szervezetnél

a) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök nyilvántartásba vétele 
a pénzügyi számvitel szerint

T022 – K006

b) Az  átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésével kapcsolatos követelés nettó értékének 
nyilvántartásba vétele: csak a részletező nyilvántartásokban

c) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor 
az általános forgalmi adó követelésként történő elszámolása 
a költségvetési számvitel szerint

T094062 – K0041

d) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor 
az általános forgalmi adó követelésként történő elszámolása 
a pénzügyi számvitel szerint

T3514 – K36422

e) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor 
a nettó érték elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

T331 – K3673
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f ) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor 
az általános forgalmi adó követelés teljesítésének elszámolása 
a költségvetési számvitel szerint

T005 – K094063

g) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor 
az általános forgalmi adó követelés teljesítésének elszámolása 
a pénzügyi számvitel szerint

T331 – K3514

h) Az értékesítés során felmerült költségekkel csökkentett eladási ár 
továbbutalása a jogosult részére a pénzügyi számvitel szerint

T3673 – K331

i) Az értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök kivezetése 
a nyilvántartásból a pénzügyi számvitel szerint

T006 – K022

5. Az Áht. 100. §-a szerinti esetben az értékesítésre átvevő szervezet részére az értékesítésre átadott immateriális 
javak, tárgyi eszközök értékesítésének elszámolása a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainál

a) Az értékesítésre átvevő szervezetnek az értékesítésről szóló 
értesítése szerint a követelés elszámolása a költségvetési számvitel 
szerint

T094112 – K0041

b) Az értékesítésre átvevő szervezetnek az értékesítésről szóló 
értesítése szerint a követelés elszámolása a pénzügyi számvitel 
szerint

T3514 – K221

c) A költségekkel csökkentett eladási ár beérkezésének elszámolása 
a költségvetési számvitel szerint

T005 – K094113

d) A költségekkel csökkentett eladási ár beérkezésének elszámolása 
a pénzügyi számvitel szerint

T331 – K3514

6. Az  Áht. 100.  §-a szerint a  fejezeti kezelésű előirányzatoktól és az  elkülönített állami pénzalapoktól átvett 
immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésének elszámolása az értékesítésre átvevő szervezetnél

a) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök nyilvántartásba vétele 
a pénzügyi számvitel szerint

T221 – K412

b) Az értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök kivezetése 
a nyilvántartásból a pénzügyi számvitel szerint

T813 – K221

c) Az  átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésével kapcsolatos követelés nettó értékének 
nyilvántartásba vétele: csak a részletező nyilvántartásokban

d) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor 
az általános forgalmi adó követelésként történő elszámolása 
a költségvetési számvitel szerint

T094062 – K0041

e) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor 
az általános forgalmi adó követelésként történő elszámolása 
a pénzügyi számvitel szerint

T3514 – K36422

f ) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor 
a nettó érték elszámolása a pénzügyi számvitel szerint

T331 – K3673

g) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor 
az általános forgalmi adó követelés teljesítésének elszámolása 
a költségvetési számvitel szerint

T005 – K094063

h) Az átvett immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor 
az általános forgalmi adó követelés teljesítésének elszámolása 
a pénzügyi számvitel szerint

T331 – K3514

i) Az értékesítés során felmerült költségekkel csökkentett eladási ár 
továbbutalása a jogosult részére a pénzügyi számvitel szerint

T3673 – K331

7. Az Áht. 100. §-a szerinti esetben az értékesítésre átvevő szervezet részére az értékesítésre átadott immateriális 
javak, tárgyi eszközök értékesítésének elszámolása a  fejezeti kezelésű előirányzatoknál és az  elkülönített állami 
pénzalapoknál



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	149.	szám 6869

a) Az értékesítésre átadott immateriális javak, tárgyi eszközök 
nyilvántartásból történő kivezetése

T412 – K221

b) Az értékesítésre átvevő szervezetnek az értékesítésről szóló 
értesítése szerint a követelés elszámolása a költségvetési számvitel 
szerint

T094112 – K0041

c) Az értékesítésre átvevő szervezetnek az értékesítésről szóló 
értesítése szerint a követelés elszámolása a pénzügyi számvitel 
szerint

T3514 – K9244

d) A költségekkel csökkentett eladási ár beérkezésének elszámolása 
a költségvetési számvitel szerint

T005 – K094113

e) A költségekkel csökkentett eladási ár beérkezésének elszámolása 
a pénzügyi számvitel szerint

T331 – K3514”

 2. Az  R. 1.  melléklet IV. Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos elszámolások fejezet Növekedések cím 
A) Részesedések vásárlásának elszámolása alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„A) Részesedések vásárlásának elszámolása

1. Kötelezettségvállalás a költségvetési számvitel szerint T0021 – K05652

2. Vásárlás esedékessé válása a költségvetési számvitel szerint
T05652 
T0022

–
K0021 

K05652

3. Vásárlás esedékessé válása a pénzügyi számvitel szerint
T161–163/ 

165/241
– K4216

4. Részesedés megvásárlása a költségvetési számvitel szerint T05653 – K003

5. Részesedés megvásárlása a pénzügyi számvitel szerint T4216 – K32/33”

 3. Az  R. 1.  melléklet IV. Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos elszámolások fejezet Növekedések cím 
D) Követelés fejében átvett részesedések, értékpapírok elszámolása alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„D) Követelés fejében átvett részesedések, értékpapírok elszámolása

1. Követelés kivezetése az átvett részesedés, értékpapír bekerülési 
értékéig a költségvetési számvitel szerint

T0041 – K09(2)

2. Követelés kivezetése az átvett részesedés, értékpapír bekerülési 
értékéig a pénzügyi számvitel szerint

T17/221/ 
241–247

– K35

3. Az  átvett részesedés, értékpapír bekerülési értéke és a  követelés értéke között veszteségjellegű különbözet 
a költségvetési és a pénzügyi számvitel szerint: a XII. fejezet D) Behajthatatlan követelés elszámolása cím szerint

4. Részesedés, értékpapír átadása értékesítésre a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainál az értékesítésre átvevő 
szervezet részére az  Áht. 100.  §-a szerinti esetben: a  III. fejezet Növekedések cím M) Követelés fejében átvett 
immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása alcím 4. és 5. pontja szerint

5. Részesedés, értékpapír átadása a  fejezeti kezelésű előirányzatoknál és az  elkülönített állami pénzalapoknál 
az  értékesítésre átvevő szervezet részére az  Áht. 100.  §-a szerinti esetben: a  III. fejezet Növekedések cím 
M) Követelés fejében átvett immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása alcím 6. és 7. pontja szerint”

 4. Az  R. 1.  melléklet IV. Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos elszámolások fejezet Csökkenések cím 
A)  Részesedések, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítése elszámolása alcíme helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„A) Részesedések, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítése elszámolása

1. Értékvesztés kivezetése a pénzügyi számvitel szerint
T168/178/ 

2481/2482/ 
2483

– K16/17/24

2. Értékesítés a költségvetési számvitel szerint

a) Értékesítés bevétele (legfeljebb a könyv szerinti értékig) 
követelésként

T0954/098121/ 
098123/09821/ 

09822(2)
– K0041
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b) Értékesítés bevétele (legfeljebb a könyv szerinti értékig) 
teljesítésként

T005 –
K0954/098121/ 
 098123/09821/ 

09822(3)

c) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén az eladási árban 
elismert kamat követelésként

T0940812/ 
0940822

– K0041

d) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén az eladási árban 
elismert kamat teljesítésként

T005 –
K0940813/ 

0940823

e) A könyv szerinti érték és az eladási ár közötti/eladási árban 
elismert kamat feletti nyereségjellegű különbözet követelésként

T0940812/
0940912/ 
0940922

– K0041

f) A könyv szerinti érték és az eladási árban elismert kamat feletti 
nyereségjellegű különbözet teljesítésként

T005 –
K0940813/
0940913/ 
0940923

3. Értékesítés a pénzügyi számvitel szerint

a) Értékesítés bevétele (legfeljebb a könyv szerinti értékig) 
követelésként

T3515/3518 – K16/17/24

b) Értékesítés bevétele (legfeljebb a könyv szerinti értékig) 
teljesítésként

T32/33 – K3515/3518

c) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén az eladási árban 
elismert kamat követelésként

T3514 – K9333/934

d) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetén az eladási árban 
elismert kamat teljesítésként

T32/33 – K3514

e) A könyv szerinti érték és az eladási ár közötti/eladási árban 
elismert kamat feletti nyereségjellegű különbözet követelésként

T3514 –
K9325/9333/

9353

f ) A könyv szerinti érték és az eladási árban elismert kamat feletti 
nyereségjellegű különbözet teljesítésként

T32/33 – K3514

g) A könyv szerinti érték és az értékesítési bevétel közötti 
veszteségjellegű különbözet elszámolása

T8514/8522/ 
8553

– K16/17/24”

 5. Az R. 1. melléklet V. Vásárolt készletekkel kapcsolatos elszámolások fejezet Növekedések cím D) Követelés fejében 
átvett készletek elszámolása csődeljárás, felszámolási eljárás, végrehajtási eljárás során alcíme helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„D) Követelés fejében átvett készletek elszámolása csődeljárás, felszámolási eljárás,  
végrehajtási eljárás során

1. Követelés kivezetése az átvett készlet bekerülési értékéig 
a költségvetési számvitel szerint

T0041 – K09(2)

2. Követelés kivezetése az átvett készlet bekerülési értékéig 
a pénzügyi számvitel szerint

T221 – K35

3. Az átvett készlet bekerülési értéke és a követelés értéke között veszteségjellegű különbözet a költségvetési és 
a pénzügyi számvitel szerint: a XII. fejezet D) Behajthatatlan követelés elszámolása cím szerint

4. Készletek átadása a  társadalombiztosítás pénzügyi alapjainál az  értékesítésre átvevő szervezet részére: 
a  III.  fejezet Növekedések cím M) Követelés fejében átvett immateriális javak, tárgyi eszközök elszámolása alcím 
4. és 5. pontja szerint

5. Készletek átadása a  fejezeti kezelésű előirányzatoknál és az elkülönített állami pénzalapoknál az értékesítésre 
átvevő szervezet részére: a  III. fejezet Növekedések cím M) Követelés fejében átvett immateriális javak, tárgyi 
eszközök elszámolása alcím 6. és 7. pontja szerint”
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 6. Az  R. 1.  melléklet VIII. Személyi juttatásokkal kapcsolatos elszámolások fejezet B) A  személyi juttatásokkal és 
a  kapcsolódó közterhekkel kapcsolatos gazdasági események elszámolásai cím 6.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:

„6. Munkáltató követelései rendezése a költségvetési számvitel szerint

a) Követelés teljesítéseként T005 – K094113

b) Kötelezettség teljesítéseként T051(3) – K003”

 7. Az R. 1. melléklet XII. egyéb gazdasági események elszámolásai fejezet a következő S) címmel egészül ki:
„S) Külföldi pénznemben meglévő követelések és kötelezettségek év végi értékelésének elszámolása

1. Év végi átértékelésből adódó árfolyamnyereség végleges 
kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esetén, ha az év végi 
árfolyam alacsonyabb, a költségvetési számvitel szerint

T05(2) – K0022

2. Év végi átértékelésből adódó árfolyamnyereség végleges 
kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esetén, ha az év végi 
árfolyam alacsonyabb, a pénzügyi számvitel szerint

T421 – K494

3. Év végi átértékelésből adódó árfolyamveszteség végleges 
kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esetén, ha az év végi 
árfolyam magasabb, a költségvetési számvitel szerint

T0022 – K05(2)

4. Év végi átértékelésből adódó árfolyamveszteség végleges 
kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esetén, ha az év végi 
árfolyam magasabb, a pénzügyi számvitel szerint

T494 – K 421

5. Év végi átértékelésből adódó árfolyamnyereség követelés esetén, 
ha az év végi árfolyam magasabb, a költségvetési számvitel szerint

T09(2) – K0041

6. Év végi átértékelésből adódó árfolyamnyereség követelés esetén, 
ha az év végi árfolyam magasabb, a pénzügyi számvitel szerint

T351 – K494

7. Év végi átértékelésből adódó árfolyamveszteség követelés esetén, 
ha az év végi árfolyam alacsonyabb, a költségvetési számvitel szerint

T0041 – K09(2)

8. Év végi átértékelésből adódó árfolyamveszteség követelés esetén, 
ha az év végi árfolyam alacsonyabb, a pénzügyi számvitel szerint

T494 – K351

9. A  fentiek elszámolása után a  pénzügyi számvitelben a  494. Árfolyam-különbözet elszámolási számla 
egyenlegétől függően

a) Ha a 494. Árfolyam-különbözet számla 1–8. pont szerinti tételek 
elszámolása utáni egyenlege követel jellegű, a pénzügyi számvitel 
szerint

T494 – K9353

b) Ha a 494. Árfolyam-különbözet számla 1–8. pont szerinti tételek 
elszámolása utáni egyenlege tartozik jellegű, a pénzügyi számvitel 
szerint

T8553 – K494”
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IX. Határozatok tára

A Kormány 1550/2021. (VIII. 5.) Korm. határozata
Dabas városban infrastrukturális fejlesztés megvalósításáról

A Kormány
 1. egyetért a Dabas város közigazgatási területén található Mánteleki út felújításával;
 2. az 1. pont szerinti cél megvalósítása érdekében 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 IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezetének a 29. Útfelújítás megvalósítása Dabas Városban címmel történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal
 3. az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 543 800 000 forint egyszeri átcsoportosítását 

rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 
1. Központi tartalékok alcím, 1. Gazdaság-újraindítási programok jogcímcsoport (a  továbbiakban: GÚP) terhére, 
a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 29. Útfelújítás megvalósítása Dabas Városban cím 
javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal
 4. a Kvtv. 17. §-ában biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja a GÚP előirányzatnak a 3. pont szerinti átcsoportosítás 

alapján az eredeti előirányzaton felül – az eddig jóváhagyott összegen túl további – 543 800 000 forinttal történő 
túlteljesülését;

 5. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 3. pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére, az 1. pont szerinti cél 
megvalósítása érdekében külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül vissza nem térítendő egyedi támogatást 
nyújtson Dabas Város Önkormányzata részére támogatási előlegként, a  támogatás felhasználásának és 
elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;

 6. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter az  5.  pont szerinti egyedi költségvetési támogatást a  támogatói okirat 
kiadását követően folyósítsa Dabas Város Önkormányzata számára.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1550/2021. (VIII. 5.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XLVII. Gazdaság-újraindítási 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
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

392573 29 Útfelújítás megvalósítása Dabas Városban
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 543 800 000

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
1 Központi kezelésű előirányzatok

1 Központi tartalékok
385484 1 Gazdaság-újraindítási programok

K5 Egyéb működési célú kiadások -543 800 000

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 A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím Módosítás 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 A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím Módosítás következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat (+/-) évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

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 543 800 000 543 800 000

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár  1 példány

Államháztartási 
egyedi azonosító

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

K I A D Á S O K 

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 
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A Kormány 1551/2021. (VIII. 5.) Korm. határozata
a Nemzetközi Fair Play Bizottság 2021. évi tisztújító közgyűlésének megrendezésével kapcsolatos 
kormányzati intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért a  Nemzetközi Fair Play Bizottság 2021. évi tisztújító közgyűlése, nemzetközi díjátadó gála és konferencia 

(a továbbiakban együtt: Közgyűlés) Budapesten történő megrendezésével;
 2. egyetért a  Közgyűlés SPORTJUS Magyar Sportjogász Társaság (nyilvántartási szám: 01-02-0012925, székhely: 

1093 Budapest, Drégely utca 19. VI./19.) (a továbbiakban: Társaság) általi megrendezésével;
 3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 

az 1. pontban meghatározott célra 41 746 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2021. évi 
központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség 
fejezet, 1. Miniszterelnökség igazgatása cím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 
2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű 
előirányzatok alcím, 6. Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok, valamint kiemelt 
hazai rendezésű sportesemények támogatása jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal
 4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az 1. pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében, 

a  3.  pontban meghatározott forrás terhére, legfeljebb 41 725 000 forint összegben gondoskodjon támogatási 
jogviszony létesítéséről a Társasággal mint kedvezményezettel.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a 3. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1551/2021. (VIII. 5.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XLVII. Gazdaság-újraindítási 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
XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség igazgatása
K3 Dologi kiadások -41 746 000

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok

376217 6

K3 Dologi kiadások 21 000
K5 Egyéb működési célú kiadások 41 725 000

forintban

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

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

hatása

forintban
Államház-

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség igazgatása -41 746 000
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok

376217 6
41 746 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos   
egyéb: azonnal 41 746 000 41 746 000               

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

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

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 

Magyar Államkincstár 1 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

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   
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A Kormány 1552/2021. (VIII. 5.) Korm. határozata
az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló  
1228/2020. (V. 15.) Korm. határozat módosításáról

 1. Az  aktív Magyarországért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1228/2020. (V. 15.) 
Korm. határozat 2. pont i) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a pont a következő j) alponttal egészül ki:
(A kormánybiztos az  1.  pont szerinti feladatkörében – nem érintve a  kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi 
sportpályázatokért felelős kormánybiztos kormányhatározatban és jogszabályban rögzített feladatait – ellátja)
„i) az  aktív és ökoturisztikai ágazatot érintő stratégiai tervdokumentumok (különösen a  Nemzeti Aktív Turisztikai 
Stratégia, a Víziturisztikai Stratégia, az Aktív Települések Stratégia tárgyú szakpolitikai stratégiák) előkészítésével,
j) az  a)–i)  alpont szerinti feladatokkal kapcsolatos kutatások elvégzésével, megalapozó tanulmányok, tervek, 
koncepciók, kiadványok, infrastrukturális fejlesztések kidolgozásával, megvalósításával, a  szakmai civil 
szervezetekkel történő egyeztetések koordinálásával, a hazai aktív kikapcsolódás népszerűsítésével”
(összefüggő feladatokat.)

 2. ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1553/2021. (VIII. 5.) Korm. határozata
a Sárvár város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításával kapcsolatos 
intézkedésekről

A Kormány
 1. a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11. § (2) és (3) bekezdésében és az ingatlan-nyilvántartásról 

szóló 1997.  évi CXLI.  törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 62/A.  §-ában foglaltakra 
figyelemmel beruházási célterületté nyilvánítja a  Sárvár város közigazgatási területén elhelyezkedő, az  ingatlan-
nyilvántartás szerinti Sárvár külterület 064/36, 064/47 és 072/5 helyrajzi számú földrészleteket, valamint 
az  ezen földrészletekből a  telekalakítási eljárásokban hozott döntések véglegessé válását követően kialakított 
földrészleteket;

 2. felhívja az agárminisztert, hogy az ingatlan kivett, beruházási célterületté történő átvezetését követően, a Nemzeti 
Földügyi Központ útján gondoskodjon az  1.  pontban megjelölt, Sárvár külterület 064/36 helyrajzi számú ingatlan 
feletti tulajdonosi joggyakorlás Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság részére 
történő átadásáról.

Felelős: agrárminiszter
Határidő: az ingatlan kivett, beruházási célterületté történő átvezetését követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1554/2021. (VIII. 5.) Korm. határozata
a kaposvári ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő távközlési infrastruktúra-fejlesztés 
megvalósításához szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért a  kaposvári ipari-innovációs fejlesztési terület biztonságos távközlési infrastruktúra-fejlesztésének 

megvalósításával (a továbbiakban: Beruházás);
 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  innovációért és technológiáért felelős miniszter kezdeményezése alapján, 

a  Beruházás komplex előkészítése és megvalósítása érdekében gondoskodjon a  Magyarország 2021. évi 
központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1.  melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium 
fejezet, 20.  Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 34. Infokommunikációs ágazati feladatok jogcímcsoport javára 
495 547 650 forint biztosításáról;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében
 3. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  Beruházás komplex előkészítése és 

megvalósítása érdekében adjon ki támogatói okiratot Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata mint 
kedvezményezett javára.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1555/2021. (VIII. 5.) Korm. határozata
a kaposvári ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő víziközmű és vízgazdálkodási 
infrastruktúra-fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért a  kaposvári ipari-innovációs fejlesztési területen megfelelő ivó- és ipari vízellátáshoz, 

a  szennyvízelvezetéshez, valamint a  csapadékvíz elvezetéséhez és a  hozzájuk kapcsolódó műtárgyak, tartozékok, 
berendezések, egyéb kiegészítő elemek megvalósításával (a továbbiakban együtt: Beruházás), az alábbiak szerint:
a) a kaposvári ipari-innovációs fejlesztési terület megnövekedett vízigényeinek biztosítása érdekében szükséges 

víziközmű-fejlesztések, valamint a  fejlesztésekhez, a  hatékonyság növeléséhez kapcsolódó műtárgyak, 
tartozékok, berendezések, egyéb kiegészítő elemek fejlesztése, korszerűsítése és rekonstrukciója,

b) csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése;
 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  Beruházás komplex előkészítése és megvalósítása érdekében gondoskodjon 

a  Beruházás megvalósításához a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 
1. melléklet IX. helyi önkormányzatok támogatása fejezet javára 40 597 289 forint rendelkezésre állásáról;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a felmerülés ütemében

 3. felhívja a  belügyminisztert, hogy a  Beruházás víziközmű infrastruktúra fejlesztéseinek komplex előkészítése 
és megvalósítása érdekében adjon ki támogatói okiratot Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata mint 
kedvezményezett részére, elszámolási, a  fel nem használt, valamint a  nem rendeltetésszerűen felhasznált 
támogatási összeg tekintetében visszatérítési kötelezettség rögzítésével;

Felelős: belügyminiszter
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követően azonnal
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 4. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként
a) az 1. pont a) alpontja tekintetében az innovációért és technológiáért felelős minisztert,
b) az 1. pont b) alpontja tekintetében a belügyminisztert
jelöli ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1556/2021. (VIII. 5.) Korm. határozata
a kaposvári ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő villamos energia ellátásra 
vonatkozó közműfejlesztés megvalósításához szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért a kaposvári ipari-innovációs fejlesztési területen a megfelelő villamos energia ellátás érdekében szükséges 

közműfejlesztés megvalósításával (a továbbiakban: Beruházás);
 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  innovációért és technológiáért felelős miniszter kezdeményezése alapján, 

a  Beruházás komplex előkészítése és megvalósítása érdekében gondoskodjon 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 271 702 784 forint 
biztosításáról;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében
 3. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  Beruházás komplex előkészítése és 

megvalósítása érdekében adjon ki támogatói okiratot Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata mint 
kedvezményezett javára.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1557/2021. (VIII. 5.) Korm. határozata
a kaposvári ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő földgáz-ellátásra vonatkozó 
közműfejlesztés megvalósításához szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért a  kaposvári ipari-innovációs fejlesztési terület megfelelő földgáz ellátása érdekében szükséges 

közműfejlesztés megvalósításával (a továbbiakban: Beruházás);
 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  innovációért és technológiáért felelős miniszter kezdeményezése alapján, 

a  Beruházás komplex előkészítése és megvalósítása érdekében gondoskodjon 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 47 523 750 forint biztosításáról;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében
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 3. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  Beruházás komplex előkészítése és 
megvalósítása érdekében adjon ki támogatói okiratot Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata mint 
kedvezményezett javára.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1558/2021. (VIII. 5.) Korm. határozata
a tatabánya–Oroszlány–tata és térsége víziközmű-hálózatának komplex előkészítése, fejlesztése, 
hatékonyságának növelése és rekonstrukciója megvalósításához szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy Tatabánya–Oroszlány–Tata és térsége víziközmű-hálózatának komplex előkészítése, fejlesztése, 

hatékonyságának növelése és rekonstrukciója (a továbbiakban együtt: Beruházás) keretében sor kerüljön
a) a VÉRT ivóvíz-távvezeték fejlesztésére, továbbá a  fejlesztéshez és rekonstrukcióhoz kapcsolódó műtárgyak, 

tartozékok, berendezések, egyéb kiegészítőelemek fejlesztésére, hatékonyságának növelésére,
b) a Tatabánya XV/C vízakna és a Tatabánya XIV/A vízaknák közti meglévő vezeték és a Tatabánya XV/C vízakna 

és az  Oroszlány víztorony közötti vezeték kiváltására, továbbá a  fejlesztéshez, a  hatékonyságnöveléshez és 
a  rekonstrukcióhoz kapcsolódó műtárgyak, tartozékok, berendezések, egyéb kiegészítőelemek fejlesztésére 
és rekonstrukciójára,

c) a Tatabánya XIV/A vízakna és a  Tatabánya karsztaknai medence közötti meglévő expressz vezeték és 
a  Tatabánya karsztaknai medence és a  Tata Kálvária dombi víztorony közötti vezeték kiváltására, továbbá 
a  fejlesztéshez, a  hatékonyságnöveléshez és a  rekonstrukcióhoz kapcsolódó műtárgyak, tartozékok, 
berendezések, egyéb kiegészítőelemek fejlesztésére és rekonstrukciójára,

d) a Tatabánya ipari és kommunális szennyvíztisztító telep fejlesztésére, továbbá a  fejlesztéshez, 
a  hatékonyságnöveléshez és a  rekonstrukcióhoz kapcsolódó műtárgyak, tartozékok, berendezések, egyéb 
kiegészítőelemek fejlesztésére és rekonstrukciójára;

 2. egyetért a Beruházás előkészítéséhez és megvalósításához szükséges 44 293 344 844 forint forrás biztosításával;
 3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával gondoskodjon 

a Beruházás komplex előkészítése és megvalósítása érdekében
a) 15 325 325 344 forint forrás rendelkezésre állásáról 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,

b) 11 587 207 800 forint forrás rendelkezésre állásáról a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről 
szóló 2021. 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 jogcímcsoporton,

c) 11 587 207 800 forint rendelkezésre állásáról a  2023. évi központi költségvetés XLVII. Gazdaság-újraindítási 
Alap fejezetében,

d) 5 793 603 900 forint rendelkezésre állásáról a  2024. évi központi költségvetés XLVII. Gazdaság-újraindítási 
Alap fejezetében;
Felelős: pénzügyminiszter 

innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: az a) alpont tekintetében azonnal 

a b) alpont tekintetében a 2022. évi központi költségvetés végrehajtása során 
a c) és d) alpont tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során
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 4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 36.  § (4b)  bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva jóváhagyja, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter a Beruházás megvalósítása 
érdekében legfeljebb 44 293 344 844 forint kötelezettséget vállaljon;

 5. az Áht. 36.  § (4c)  bekezdés a)  pontjában biztosított jogkörében eljárva a  Beruházás komplex előkészítése 
és megvalósítása érdekében a  központi költségvetés 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 terhére 
vállalható kötelezettségvállalás felső korlátját
a) a 2021. évben 15 325 325 344 forint,
b) a 2022. évben 11 587 207 800 forint,
c) a 2023. évben 11 587 207 800 forint,
d) a 2024. évben 5 793 603 900 forint
összegben állapítja meg;

 6. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a  továbbiakban: NFP Nonprofit Kft.) mint kedvezményezett a  feladat 
teljes körű előkészítése keretében tervezési, mérnöki, műszaki ellenőri feladatokat lássa el, az  ehhez kapcsolódó 
beszerzési, illetve közbeszerzési eljárásokat folytassa le, valamint a megvalósítás keretében az Északdunántúli Vízmű 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: Északdunántúli 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: folyamatos

 7. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  Beruházás komplex előkészítése és 
megvalósítása érdekében kössön támogatási szerződést az  NFP Nonprofit Kft.-vel mint kedvezményezettel 
és az  Északdunántúli Vízmű Zrt.-vel 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 tárgyévi forrás rendelkezésre állását követően azonnal

 8. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Nemzeti Vízművek Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság útján intézkedjen a Beruházás eredményeként létrejövő vagyonnövekmények állami tulajdonba 
kerülése és az Északdunántúli Vízmű Zrt. részére történő vagyonkezelésbe adása érdekében;

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

 9. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként az innovációért és technológiáért felelős minisztert jelöli ki;
 10. 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;

 11. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 2021–2027 közötti programozási időszakban Magyarország 
számára elérhető európai uniós források felhasználása keretrendszerének tervezése és kialakítása során a Beruházást 
vegye figyelembe a  feltüntetett indikatív forrásigénnyel, amennyiben a  Beruházás megfelel az  európai Unió által 
meghatározott elszámolhatósági feltételeknek;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos

 12. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az Északdunántúli Vízmű Zrt. útján tegye 
meg a szükséges intézkedéseket a közműfejlesztési megállapodás – a tatabányai ipari-innovációs fejlesztési terület 
megfelelő ivó- és ipari víz ellátásához, szennyvízelvezetéshez és -tisztításhoz szükséges kapacitásokkal történő – 
aláírása iránt, a megállapodásból eredő kötbérigényt mérje fel, és erről a pénzügyminisztert tájékoztassa;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

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

Felelős: pénzügyminisztérium 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: az előrehaladás ütemében
 14. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca 

nélküli miniszter bevonásával vizsgálja meg a Tatabánya XV/C vízakna és a Tatabánya XIV/A vízaknák fejlesztésének 
indokoltságát, és tegyen javaslatot a  Kormány részére a  megvalósításhoz kapcsolódó intézkedésekre és 
forrásigényre vonatkozóan.

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

Határidő: 2022. július 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1559/2021. (VIII. 5.) Korm. határozata
a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület infrastruktúra-
fejlesztéseiről szóló 1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a  gödi ipari-innovációs fejlesztési terület infrastruktúra-fejlesztéseiről 
szóló 1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat] 1. pont 1.4. alpont 
c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány
felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az innovációért és technológiáért felelős miniszter és a nemzeti vagyon kezeléséért 
felelős tárca nélküli miniszter bevonásával – az 1.3. alpont szerinti feladatok megvalósítása érdekében gondoskodjon)
„c) a  villamos energia elosztó hálózati infrastruktúra-fejlesztési feladatok megvalósításához szükséges 
4  951  400  000  forint többletforrás biztosításáról a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 
2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv. 2021.) 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, 
az alábbi ütemezés szerint:
a) a 2022. évben 300 000 000 forint,
b) a 2023. évben 3 000 000 000 forint,
c) a 2024. évben 1 651 400 000 forint;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: az a) alpont tekintetében a felmerülés ütemében 
a b) és c) alpont tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során”

 2. Az 1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat 1. pont 1.4. alpontja a következő e) ponttal egészül ki:
(A Kormány
felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az innovációért és technológiáért felelős miniszter és a nemzeti vagyon kezeléséért 
felelős tárca nélküli miniszter bevonásával – az 1.3. alpont szerinti feladatok megvalósítása érdekében gondoskodjon)
„e) az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 36.  § (4c)  bekezdés b)  pontjában 
biztosított jogkörében eljárva, a  c)  pont szerinti előirányzat terhére, a  villamos energia elosztó hálózati 
infrastruktúra-fejlesztési feladatok megvalósítása érdekében vállalható éven túli kötelezettségek összegét 
az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a 2022. évben 299 850 000 forint,
b) a 2023. évben 2 998 500 000 forint,
c) a 2024. évben 1 650 574 300 forint;”
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 3. Az 1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat 1. pont 1.10a. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„1.10a. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával 
az  1.10.  alpontban foglalt fejlesztések komplex előkészítése, megvalósítása és az  ezekkel összefüggő feladatok 
elvégzése érdekében gondoskodjon az 1.10. pontban foglalt feladat ellátására szolgáló előirányzat javára
a) a 2020. évben 1 021 910 700 forint,
b) a 2021. évben 12 148 726 805 forint,
c) a 2022. évben 10 599 634 500 forint,
d) a 2023. évben 7 419 744 150 forint,
e) a 2024. évben 1 059 963 450 forint
forrás biztosításáról;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: az a) és b) alpont tekintetében azonnal
 a c)  alpont tekintetében a  2022. évi központi költségvetés végrehajtása során, a  felmerülés 

ütemében
 a d) és e) alpont tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során”

 4. Az 1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat 1. pont 1.11a. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„1.11a. az Áht. 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva az 1.10. alpontban foglalt fejlesztések 
komplex előkészítése, megvalósítása és az  ezekkel összefüggő feladatok elvégzése érdekében a  központi 
költségvetés 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 terhére vállalható kötelezettségvállalás felső korlátját
a) a 2021. év vonatkozásában 12 148 726 805 forint,
b) a 2022. év vonatkozásában 10 599 634 500 forint,
c) a 2023. év vonatkozásában 7 419 744 150 forint,
d) a 2024. év vonatkozásában 1 059 963 450 forint
összegben állapítja meg;”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1560/2021. (VIII. 5.) Korm. határozata
a Szikszó és térsége fejlesztésének érdekében szükséges intézkedésekről szóló  
1821/2020. (XI. 18.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Szikszó és térsége fejlesztésének érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1821/2020. (XI. 18.) Korm. határozat 
[a továbbiakban: 1821/2020. (XI. 18.) Korm. határozat] 1. pont 1.3–1.6. alpontja helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:
(A Kormány)
„1.3. egyetért – az  1.11.  ponttal összhangban – az  1.1.  pontban foglalt fejlesztések komplex előkészítéséhez és 
megvalósításához szükséges összesen 20 606 337 391 forint biztosításával;
1.4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával 
az  1.1.  pontban foglalt fejlesztések komplex előkészítéséhez és megvalósításához gondoskodjon a  központi 
költségvetés XVII.  Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20.  Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
35.  energetikai és fenntarthatósági ágazati feladatok alcím 3.  Fenntarthatósági feladatok és közmű-szolgáltatások 
jogcímcsoport javára
a) a 2020. évben 3 395 743 023 forint forrás biztosításáról,
b) a 2021. évben 3 881 682 212 forint forrás biztosításáról,
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c) a 2022. évben 7 090 525 185 forint forrás biztosításáról,
d) a 2023. évben 4 616 115 971 forint forrás biztosításáról,
e) a 2024. évben 1 622 271 000 forint forrás biztosításáról;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: az a) és b) alpont tekintetében azonnal 
a c) alpont tekintetében a 2022. évi központi költségvetés végrehajtása során 
a d) és e) alpont tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során

1.5. az  Áht. 36.  § (4b)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja, hogy az  innovációért és 
technológiáért felelős miniszter az  1.1.  pontban foglalt fejlesztések komplex előkészítéséhez és megvalósításához 
legfeljebb 20 596 039 371 forint kötelezettséget vállaljon;
1.6. az  Áht. 36.  § (4c)  bekezdés a)  pontjában biztosított jogkörében eljárva az  1.1.  pontban foglalt fejlesztések 
komplex előkészítéséhez és megvalósításához a központi költségvetés XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium 
fejezet, 20.  Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 35.  energetikai és fenntarthatósági ágazati feladatok alcím, 
3. Fenntarthatósági feladatok és közmű-szolgáltatások jogcímcsoport terhére vállalható kötelezettségvállalás felső 
korlátját
a) a 2021. évben 3 879 742 341 forint,
b) a 2022. évben 7 086 981 694 forint,
c) a 2023. évben 4 613 809 066 forint,
d) a 2024. évben 1 621 460 270 forint
összegben állapítja meg;”

 2. Az 1821/2020. (XI. 18.) Korm. határozat 1.8–1.12. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Kormány)
„1.8. egyetért azzal, hogy az 1.1. pont a) és c) alpontja szerinti fejlesztések komplex előkészítése és megvalósítása 
érdekében az  innovációért és technológiáért felelős miniszter, a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli 
miniszterrel együttműködve, támogatási szerződést kössön az  ÉRV Zrt.-vel és az  NFP Nonprofit Kft.-vel mint 
kedvezményezettekkel;

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

Határidő: a forrás rendelkezésre állását követően
1.9. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  Nemzeti Vízművek Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság útján intézkedjen a  víziközmű-hálózatokhoz kapcsolódó, az  1.1.  pont a) és c)  alpontja 
esetében az  infrastruktúra-fejlesztés keretében megvalósuló vagyonnövekmények állami tulajdonba kerülése és 
az ÉRV Zrt. részére történő vagyonkezelésbe adása érdekében;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: az 1.1. pont a) és c) alpontjában foglaltak megvalósítását követően azonnal

1.10. egyetért azzal, hogy az 1.1. pont b) és d) alpontja szerinti fejlesztések komplex előkészítése és megvalósítása 
érdekében az  innovációért és technológiáért felelős miniszter támogatási szerződést kössön Szikszó Város 
Önkormányzatával és az NFP Nonprofit Kft.-vel mint kedvezményezettekkel;

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

1.11. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az  innovációért és technológiáért 
felelős miniszter és a  pénzügyminiszter bevonásával tegyen javaslatot a  Kormány részére az  1.1.  pont b), c) és 
d) alpontja szerinti fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekre és a hozzájuk kapcsolódó költségvetési 
forrásigény biztosítására vonatkozóan;

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

Határidő: azonnal
1.12. a  szikszói ipari fejlesztési területhez kapcsolódó villamos energia hálózatfejlesztés kormányzati 
intézkedésekkel történő megvalósíthatóságának vizsgálata alapján egyetért azzal, hogy a  szikszói ipari fejlesztési 
területhez kapcsolódó villamos energia hálózatfejlesztés kormányzati intézkedésekkel kerüljön megvalósításra 
6 800 839 840 forint biztosításával, amelynek érdekében
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a) egyetért azzal, hogy az  innovációért és technológiáért felelős miniszter támogatási szerződést kössön Szikszó 
Város Önkormányzatával,
b) felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon 6  804  240  260  forint biztosításáról a  Kvtv. 1.  melléklet 
XVII.  Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20.  Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 35.  energetikai és 
fenntarthatósági ágazati feladatok alcím, 3.  Fenntarthatósági feladatok és közmű-szolgáltatások jogcímcsoport 
javára, az alábbi ütemezés szerint:
ba) a 2021. évben 1 563 109 764 forint,
bb) a 2022. évben 2 620 565 248 forint,
bc) a 2023. évben 2 620 565 248 forint;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a ba) alpont tekintetében 2021. augusztus 31. 
a bb) alpont tekintetében a 2022. évi központi költségvetés végrehajtása során 
a bc) alpont tekintetében a 2023. évi központi költségvetés tervezése során”

 3. Az 1821/2020. (XI. 18.) Korm. határozat a következő 1.14–1.15. ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„1.14. az  Áht. 36.  § (4b)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja, hogy az  innovációért 
és technológiáért felelős miniszter az  1.12.  pontjában foglalt fejlesztések komplex előkészítéséhez és 
megvalósításához legfeljebb 6 800 839 840 forint kötelezettséget vállaljon;
1.15. az Áht. 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva az 1.12. pontjában foglalt fejlesztések 
komplex előkészítéséhez és megvalósításához a központi költségvetés XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium 
fejezet, 20.  Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 35.  energetikai és fenntarthatósági ágazati feladatok alcím, 
3. Fenntarthatósági feladatok és közmű-szolgáltatások jogcímcsoport terhére vállalható kötelezettségvállalás felső 
korlátját
a) a 2021. évben 1 562 328 600 forint,
b) a 2022. évben 2 619 255 620 forint,
c) a 2023. évben 2 619 255 620 forint
összegben állapítja meg.”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1561/2021. (VIII. 5.) Korm. határozata
a kelet-balatoni térség víziközmű-hálózatának fejlesztése érdekében szükséges intézkedésekről

A Kormány a  kelet-balatoni térség turisztikai fejlődése miatt megnövekedett ivóvízigény biztosítása, valamint a  keletkezett 
szennyvíz elvezetése és tisztítása és ezekhez kapcsolódóan az ellátásbiztonság fenntartása érdekében
 1. egyetért a kelet-balatoni térség víziközmű-hálózatának fejlesztésével, és ennek keretében

a) a Délkelet-balatoni Regionális Vízmű fejlesztéséhez szükséges műtárgyak, tartozékok, berendezések és egyéb 
kiegészítő elemek,

b) a Balatoni VI. és VII. szennyvízrégió fejlesztéséhez szükséges műtárgyak, tartozékok, berendezések és egyéb 
kiegészítő elemek

[az a) és b)  alpont a  továbbiakban együtt: Beruházások] megépítésével, hatékonyságnövelésével, illetve 
rekonstrukciójával összefüggő előkészítési feladatok megvalósításával;

 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával az  1.  pont 
szerinti fejlesztések előkészítése érdekében gondoskodjon 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, 
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2.  Gazdaságfejlesztési feladatok jogcímcsoport, 3. Térségi fejlesztési feladatok jogcím javára 241 820 850 forint 
többletforrás biztosításáról;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében
 3. egyetért azzal, hogy az  NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

(a  továbbiakban: NFP Nonprofit Kft.) – mint kedvezményezett – a  Beruházások komplex 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 nevében és javára a kivitelezési (tervezés és kivitelezés) szerződéshez kapcsolódó feltételes 
beszerzési, illetve közbeszerzési eljárásokat folytassa le, és az ezekhez kapcsolódó projektmenedzsment-feladatokat 
lássa el;

 4. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca 
nélküli miniszter bevonásával a  Beruházások komplex előkészítése érdekében adjon ki támogatói okiratot 
az  NFP  Nonprofit  Kft. – mint kedvezményezett – részére elszámolási, a  fel nem használt, valamint a  nem 
rendeltetésszerűen felhasznált támogatási összeg tekintetében visszatérítési kötelezettség rögzítésével;

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

Határidő: a forrás rendelkezésre állását követően azonnal
 5. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli 

miniszter bevonásával a  Beruházások megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárások eredménye 
alapján készítsen előterjesztést a  Kormány részére a  Beruházások megvalósításáról, a  kivitelezéshez kapcsolódó 
kötelezettségvállalási összegek és a kifizetések ütemezésének bemutatásával;

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

Határidő: a Beruházások megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárások lefolytatását követő 
30 napon belül

 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 a  Beruházásokat vegye figyelembe, amennyiben azok megfelelnek az  európai Unió által meghatározott 
elszámolhatósági feltételeknek.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1562/2021. (VIII. 5.) Korm. határozata
a KEHOP-1.3.0-15-2015-00007 azonosító számú („Balaton levezető rendszerének korszerűsítése” című) 
projekt forrásszerkezetében bekövetkezett változásból adódó támogatásának növeléséről, valamint 
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló 1304/2021. (V. 21.) Korm. határozat módosításáról

 1. A KeHOP-1.3.0-15-2015-00007 azonosító számú („Balaton levezető rendszerének korszerűsítése” című) projekt 
forrásszerkezetében bekövetkezett változásból adódó támogatásának növeléséről, valamint a  Környezeti és 
energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) 
Korm. határozat módosításáról szóló 1304/2021. (V. 21.) Korm. határozat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„2. A  Kormány egyetért azzal, hogy az  1.  pont e)  alpontja szerinti felülvizsgálat elvégzéséig, illetve amennyiben 
az  1.  pont e)  alpontjában jelzettek nem valósíthatók meg – a  hajózsilip-építés projektelem és annak járulékos 
költsége – legfeljebb az  1.  mellékletben foglalt táblázat I:3 mezőjében szereplő európai uniós forrás 
terhére el  nem  számolható költségek erejéig a  Környezeti és energiahatékonysági Operatív Program hazai 
társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön biztosításra a fedezet.”

 2. ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1563/2021. (VIII. 5.) Korm. határozata
a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi tervében szereplő projektek központi költségvetés 
terhére történő előfinanszírozásának megkezdéséről

A Kormány – a  Magyarország Helyreállítási és ellenállóképességi Tervében (a továbbiakban: RRP) szereplő reformok és 
beruházások végrehajtásának a  Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében történő mielőbbi megkezdése érdekében, 
összhangban a hazánknak járó európai uniós forrásokkal kapcsolatos kérdésekről szóló 1494/2021. (VII. 23.) Korm. határozatban 
foglaltakkal –
 1. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az  RRP európai Bizottság és európai Unió Tanácsa általi 

elfogadását követően tegye meg a  szükséges intézkedéseket az  RRP-ben szereplő fejlesztések és projektek 
Helyreállítási és ellenállóképességi eszköz (RRF) forrásból történő elszámolása érdekében;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a nemzeti RRP európai Bizottság és európai Unió Tanácsa általi elfogadását követően azonnal

 2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva létrehozza 
a  Nemzeti Helyreállítási Alapot a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC.  törvény 
1.  melléklet XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezet, 3. Központi kezelésű előirányzatok  cím, 
10.  Helyreállítási és ellenállóképességi eszköz (RRF) alcím, 10. Nemzeti Helyreállítási Alap alcímre történő 
módosításával.

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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