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III.

Kormányrendeletek

A Kormány 574/2021. (X. 12.) Korm. rendelete
a 2021–2027-es programozási időszakban megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési
programok végrehajtási intézményeiről
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. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
audit hatóság: az (EU) 2021/1059 európai parlamenti és tanácsi rendelet 48. cikke szerinti ellenőrző hatósági
feladatokat ellátó szervezet,
2.
auditor csoport: az (EU) 2021/1059 európai parlamenti és tanácsi rendelet 48. cikk (1) bekezdése szerinti
munkacsoport,
3.
hitelesítési tevékenységre kijelölt szervezet: az (EU) 2021/1059 európai parlamenti és tanácsi rendelet 46. cikk
(8) bekezdése szerinti szervezet,
4.
igazoló hatóság: az (EU) 2021/1059 európai parlamenti és tanácsi rendelet 47. cikke szerinti feladatkört ellátó
szervezet,
5.
irányító hatóság: az (EU) 2021/1059 európai parlamenti és tanácsi rendelet 45. cikk (1) bekezdése szerinti
szervezet,
6.
irányító hatóság és közös titkárság: a Duna Transznacionális Programban részt vevő országok által kijelölt,
az (EU) 2021/1059 európai parlamenti és tanácsi rendelet 46. cikke szerinti feladatokat ellátó integrált
menedzsment szervezet,
7.
monitoring bizottság: az (EU) 2021/1059 európai parlamenti és tanácsi rendelet 28. cikk (1) bekezdése szerinti
bizottság,
8.
nemzeti hatóság: az egyes Interreg programok vonatkozásában a monitoring bizottsági képviseletet biztosító,
továbbá az (EU) 2021/1059 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a programokban részt vevő
országok hatáskörébe rendelt feladatok végrehajtásáért nemzeti szinten felelős szervezet,
9.
nemzeti kapcsolattartó pont: az (EU) 2021/1059 európai parlamenti és tanácsi rendelet 54. cikke szerinti,
az egyes Interreg programok hatékony kommunikációját nemzeti szinten biztosító szervezet.
2. §		
A transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásában az 1. mellékletben meghatározott
szervezetek vesznek részt.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
4. §		
Ez a rendelet
a)
az Európai Regionális Fejlesztési Alap és külső finanszírozási eszközök által támogatott európai területi
együttműködési célkitűzésre (Interreg) vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2021. június 24-i
(EU) 2021/1059 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint
b)
az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra, az Igazságos
Átmenet Alapra és az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapra vonatkozó közös rendelkezések,
valamint az előbbiekre és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és
a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó pénzügyi szabályok
megállapításáról szóló, 2021. június 24-i (EU) 2021/1060 európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 574/2021. (X. 12.) Korm. rendelethez
A 2021–2027-es időszakban a transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásában részt vevő szervezetek

1.

A

B

C

D

E

F

G

Végrehajtásban

Duna Transznacionális

Interreg Central Europe

Interreg Europe program

Interact IV program

ESPON 2030 program

Urbact IV program

érintett szervezet

Program

2021–2027 program

–

–

–

–

3.

igazoló hatóság

Magyar Államkincstár

–

–

–

–

–

audit hatóság

Európai
Támogatásokat
Auditáló
Főigazgatóság

–

–

–

–

–

–

–

Európai Támogatásokat
Auditáló Főigazgatóság

területfejlesztés
stratégiai tervezéséért
felelős miniszter által
vezetett minisztérium

településfejlesztésért
és településrendezésért
felelős miniszter által
vezetett minisztérium

területfejlesztés
stratégiai tervezéséért
felelős miniszter által
vezetett minisztérium

Lechner Tudásközpont
Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság

4.

5.

az auditor
csoport magyar
tagja

–

nemzeti hatóság

nemzeti
kapcsolattartó
pont

6.

7.

Európai
Támogatásokat
Auditáló
Főigazgatóság

Európai
Támogatásokat
Auditáló
Főigazgatóság

területfejlesztés
stratégiai tervezéséért
felelős miniszter által
vezetett minisztérium

területfejlesztés
stratégiai tervezéséért
felelős miniszter által
vezetett minisztérium

területfejlesztés
stratégiai tervezéséért
felelős miniszter által
vezetett minisztérium

területfejlesztés
stratégiai tervezéséért
felelős miniszter által
vezetett minisztérium

területfejlesztés
stratégiai tervezéséért
felelős miniszter által
vezetett minisztérium

területfejlesztés
stratégiai tervezéséért
felelős miniszter által
vezetett minisztérium

területfejlesztés
stratégiai
tervezéséért
felelős miniszter
által vezetett
minisztérium
–
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–

2.

irányító hatóság
a területfejlesztés
és közös titkárság stratégiai tervezéséért
felelős miniszter által
vezetett minisztérium
szervezeti és működési
szabályzatában
meghatározott
szervezeti egység

Széchenyi
Programiroda
Tanácsadó és
Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű
Társaság

Széchenyi
Programiroda
Tanácsadó és
Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű
Társaság

Széchenyi
Programiroda
Tanácsadó és
Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű
Társaság

–

–

Széchenyi Programiroda
Tanácsadó és
Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű
Társaság
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8.

hitelesítési
tevékenységre
kijelölt szervezet
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A Kormány 575/2021. (X. 12.) Korm. rendelete
az Országos Beruházás Monitoring Rendszer eljárásrendjéről és működtetéséről
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. A rendelet alkalmazási köre
1. §

(1) Ezt a rendeletet kell alkalmazni a beruházásokkal kapcsolatos
a)
Országos Beruházás Monitoring Rendszer (a továbbiakban: OBMR) működtetésére és szükség szerinti
továbbfejlesztésére, az ahhoz történő csatlakozásra és annak használatára;
b)
adatok nyilvántartására;
c)
adatok alapján a források pénzügyi felhasználásának, valamint a beavatkozások eredményeinek és a kitűzött
célokhoz viszonyított teljesítményének átfogó, különösen hatékonysági, eredményességi és célszerűségi
szempontokra kiterjedő, rendszeres jelleggel történő vizsgálatára (a továbbiakban: monitoring).
(2) Ezt a rendeletet kell alkalmazni a Kormányzati Beruházás-monitoring Iroda (a továbbiakban: Monitoring Iroda)
eljárásrendjére és működésére.
(3) Ezt a rendeletet nem kell alkalmazni a honvédelmi, katonai, valamint nemzetbiztonsági célú és rendeltetésű
építményeket érintő beruházásokra.

2. Értelmező rendelkezések
2. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
beruházás: központi költségvetési, valamint európai uniós forrásból – ideértve a Helyreállítási és
Ellenállóképességi Eszköz (RRF) és a többéves pénzügyi keret (MFF) keretösszegéből megvalósuló építési
beruházást is – a Kormány vagy miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv, az állam
többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság vagy a fent megnevezett forrásokból kedvezményezett
önkormányzat, egyház, civil szervezet irányítása, felügyelete mentén megvalósuló, 10 millió forintot
meghaladó összköltséggel rendelkező építési beruházás;
2.
beruházás-felelős: a beruházás felelőseként a beruházásról szóló kormányhatározatban kijelölt jogi személy,
vagy természetes személy kijelölése esetén az irányítása alá tartozó jogi személy, kormányhatározat
hiányában a támogatói döntést hozó természetes személy irányítása alá tartozó szervezeti egység, ami
az európai uniós forrásból megvalósuló beruházás esetén az operatív programot felügyelő szakpolitikai
államtitkárság;
3.
OBMR: a beruházások adatainak bejelentésére és nyilvántartására szolgáló, egyedi azonosítást lehetővé tevő,
elektronikus felülettel rendelkező, országos monitoring rendszer.

3. A társadalmi és kormányzati egyeztetések koordinálásáért felelős miniszterelnöki biztos feladatai
3. §		
A társadalmi és kormányzati egyeztetések koordinálásáért felelős miniszterelnöki biztos (a továbbiakban:
miniszterelnöki biztos)
a)
irányítja és felügyeli a Miniszterelnökség önálló szervezeti egységeként működő Monitoring Iroda
tevékenységét;
b)
összehangolja a beruházás-monitoring tevékenységet;
c)
meghatározza a beruházás-monitoring szervezetrendszer működésének szabályait és célrendszerét;
d)
a Monitoring Irodán és az OBMR-en keresztül folyamatosan figyelemmel kíséri a beruházások előrehaladását,
szükség esetén a beruházás előrehaladását segítő intézkedéseket kezdeményez;
e)
negyedévente elkészíti és benyújtja a Miniszterelnökséget vezető miniszter és a Kormány részére
a Monitoring Iroda tevékenységéről, valamint az OBMR működéséről és a beruházások előrehaladásáról szóló
beszámolót.
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4. A Monitoring Iroda feladatai
4. §

(1) Az OBMR működtetéséről a miniszterelnöki biztos a Monitoring Iroda és a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság útján gondoskodik.
(2) A Monitoring Iroda a működtetés keretében
a)
folyamatosan aktualizálja a beruházások kapcsán nyilvántartott adatok körét;
b)
ellenőrzi a beruházás-felelős által megadott adatokat;
c)
hiányosság, hiba észlelése esetén felhívja a beruházás-felelőst az adatok soron kívüli pótlására, javítására;
d)
tájékoztatja az arra jogosult szervezetet és a beruházások előkészítési és megvalósítási szakaszában érintett
minisztert a beruházás előrehaladásáról, előkészítésének és megvalósításának helyzetéről;
e)
figyelemmel kíséri a beruházások előkészítése és megvalósítása érdekében lebonyolított eljárásokat;
f)
pénzügyi monitoring tevékenységének keretében vizsgálja a rendelkezésre álló források felhasználását;
g)
szakmai monitoring tevékenységének keretében nyomon követi a beruházások eredményes előkészítését és
megvalósítását, különösen a beruházás ütemtervnek való megfelelésére vonatkozó követelményeket;
h)
tájékoztatja a miniszterelnöki biztost az ütemtervtől való eltérésről, a beruházások előkészítése és
megvalósítása érdekében intézkedési javaslatokat készít elő;
i)
biztosítja az OBMR-t támogató informatikai infrastruktúrához és alkalmazáshoz (a továbbiakban együtt:
informatikai rendszer) történő hozzáférési jogosultságot;
j)
együttműködik a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló
60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet szerinti monitoring felelőssel az adatminőség javítása érdekében;
k)
pénzügyi monitoring tevékenységének ellátása során együttműködik az államháztartásért felelős miniszter
munkaszervezetével, ennek érdekében információt biztosít a beruházások előrehaladásáról.
(3) A Monitoring Iroda gondoskodik az OBMR-rel kapcsolatos adatkezelői feladatok ellátásáról. Ennek keretében
a)
aktualizálja a beruházások kapcsán nyilvántartott adatok körét;
b)
meghatározza azon egyéb adatok körét, amelyek felsővezetői döntés megalapozásához szükségesek;
c)
eseti adatbekéréseket kezdeményezhet;
d)
koordinálja a beruházás-felelős által történő adatszolgáltatást;
e)
felhasználja a Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszerben rögzített, 1. melléklet szerinti
adatokat;
f)
elemzést, értékelést készít a beérkezett adatok alapján;
g)
negyedévente vagy szükség szerint jelentést készít a Kormány részére a beruházások előrehaladásáról.
(4) A beruházásokat a Monitoring Iroda folyamatosan figyelemmel kíséri, és a beérkezett információk alapján
ajánlásokat tehet a hatáskörrel rendelkező kormányzati döntés-előkészítő vagy döntéshozó fórum számára
a beruházás kapcsán felmerülő többletforrás igény indokoltságával kapcsolatban, különös tekintettel az ütemezett
forrásigényre.

5. A Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatai
5. §		
A Monitoring Iroda az informatikai rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról a Lechner
Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság útján gondoskodik. Ennek keretében a Lechner
Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
a)
előkészíti, aktualizálja és hozzáférhetővé teszi az OBMR honlapján a beruházások tekintetében kijelölt
beruházás-felelős által kitöltendő adatgyűjtő sablont;
b)
a Monitoring Iroda által jelzett, újonnan felmerülő igényeknek megfelelően módosítja, kiegészíti
az adatgyűjtő sablont, továbbfejleszti az OBMR-t;
c)
elkészíti és közzéteszi az OBMR honlapján az OBMR-hez kapcsolódó informatikai szabályzatokat, amelyek
betartása a beruházás-felelős számára kötelező;
d)
ellátja az informatikai rendszerhez történő hozzáférési jogosultságok kezelésével kapcsolatos feladatokat;
e)
gondoskodik az informatikai rendszer szakmai felügyeletéről, folyamatos és biztonságos üzemeltetéséről,
továbbfejlesztéséről;
f)
biztosítja az alkalmazás-üzemeltetéshez szükséges beállítások elvégzését és a kapcsolódó feladatok ellátását;
g)
irányítja a nyilvántartásokkal kapcsolatos feladatokat, ennek keretében gondoskodik a jogosultságkezelésről,
jelentéskészítésről, az információbiztonsági és adatbiztonsági feladatok ellátásáról.
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6. A beruházásokkal kapcsolatos adatszolgáltatás rendje
6. §

(1) A beruházás-felelős a felelősségi körébe tartozó új beruházásra vonatkozó, különösen az 1. melléklet szerinti
adatokat a beruházás tudomásra jutásától, de legkésőbb a beruházást érintő első kormányhatározat megjelenésétől
vagy az azt megalapozó támogatói döntés aláírásától számított 5 munkanapon belül felvezeti az OBMR-be.
(2) A beruházás-felelős a felelősségi körébe tartozó beruházásra vonatkozó, különösen az 1. melléklet szerinti
adatokat első alkalommal e rendelet hatálybalépését követő 5. munkanapig, majd naptári negyedévente teljesíti
a negyedévet követő hónap 5. munkanapjáig az OBMR-ben.
(3) A beruházás-felelős az (1) és (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus úton,
az OBMR webes felületén keresztül, az 5. § a) pontja szerinti adatgyűjtő sablon kitöltésével teljesíti.
(4) A beruházás-felelős az (1) és (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatás teljesítésére az irányítása vagy felügyelete alá
tartozó költségvetési szervet vagy az állam többségi befolyása és a beruházás-felelős tulajdonosi joggyakorlása
alatt álló gazdasági társaságot is kijelölhet. Amennyiben a beruházással érintett, állami többségi befolyás alatt
álló gazdasági társaság nem a beruházás-felelős tulajdonosi joggyakorlása alatt áll, a beruházás-felelős felhívja
a beruházással érintett gazdasági társaságot az 1. melléklet szerinti adatszolgáltatásra, mely felhívásnak a gazdasági
társaság köteles eleget tenni.
(5) A beruházás-felelős az egyes, felelősségi körébe tartozó beruházások különösen az 1. melléklet szerinti adatairól
a Monitoring Iroda megkeresésére soron kívül tájékoztatást ad.
(6) A beruházás-felelős az általa szolgáltatott adatok tartalmának időszerűsége, hitelessége, valamint azok pontossága
és ellenőrizhetősége érdekében köteles a tőle elvárható legnagyobb gondossággal eljárni. A beruházás-felelős
adatszolgáltatásra kijelölt munkatársát a saját felelősségi körében felmerülő hibás adatszolgáltatásért fegyelmi
felelősség terheli.
(7) A beruházás-felelős – a (6) bekezdés szerinti követelmények teljesítése érdekében –
a)
folyamatosan figyelemmel kíséri a beruházások előkészítésének és megvalósításának folyamatát, különösen
az e rendelet 1. melléklete szerinti adatokban történt változást;
b)
gyűjti a beruházásokkal kapcsolatos valamennyi adatot, így különösen támogatás odaítélése, támogatás
kifizetése, felhasználásának ellenőrzése és monitoringja során keletkező összes olyan adatot, amely
a támogatások naprakész nyilvántartásához szükséges;
c)
tájékoztatást kérhet a beruházások előkészítésében és megvalósításában érintett szervezettől;
d)
az OBMR-en keresztül tájékoztatja a Monitoring Irodát a beruházások kapcsán felmerülő többletforrás
igényről, a beruházások előrehaladásának kockázatáról, késedelméről;
e)
negyedévente vagy a Monitoring Iroda (5) bekezdés szerinti megkeresésére haladéktalanul, de legkésőbb
5 munkanapon belül adatokat szolgáltat.
(8) A beruházás-felelős és a Monitoring Iroda e rendeletben meghatározott feladatai teljesítése érdekében
a)
a szükséges adatokat a Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer Európai Uniós Programok
Rendszere továbbítja az OBMR részére;
b)
közvetlen hozzáféréssel rendelkezik a Központi Állami Beruházás Ellenőrzési Rendszerhez.
(9) A beruházás-felelős a beruházások kapcsán felmerülő többletforrás igényről, a beruházások előrehaladásának
kockázatáról, késedelméről haladéktalanul, de legkésőbb az információ tudomásra jutásától számított
5 munkanapon belül az OBMR-en keresztül tájékoztatja a Monitoring Irodát.
(10) A (9) bekezdés szerinti tájékoztatást követően a beruházás-felelős felveszi a kapcsolatot a hatáskörrel rendelkező
döntéshozó fórummal a többletforrás igénnyel kapcsolatos egyeztetés érdekében.

7. Záró rendelkezések
7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 575/2021. (X. 12.) Korm. rendelethez
Az OBMR-ben megjelenítendő adatok köre

1.

A

B

Főbb adatkörök

Adatok

2.

Beruházás azonosítója (beruházás kódja)

3.

Beruházás megnevezése

4.

Beruházás fő rendeltetése

5.

Beruházás rövid leírása

6.

Beruházás aktuális státusza

7.

Beruházás helyszíne – cím

8.

Alapadatok

Település

9.

Megye

10.

Beruházások várható bruttó értéke (millió forint)

11.

2021-ben várható költségvetési forrás (millió forint)

12.

2022-ben várható költségvetési forrás (millió forint)

13.

Programszerű megvalósuláskor a program neve

14.

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű-e a beruházás?

15.

Adatszolgáltató szerv

16.

Kapcsolattartó

17.

Telefonszám

18.

Államtitkárság

19.

Helyettes Államtitkárság

20.
21.

Az adatszolgáltatás
résztvevői

Főosztály vagy Szakterület
Legutolsó adatszolgáltatás időpontja

22.

Beruházást kezdeményező, előkészítésért felelős

23.

Támogató szerv

24.

Kedvezményezett szervezet

25.

Beruházó szervezet

26.

Beruházó által megvalósítandó szakaszok
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27.

Beruházás rendelkezésre álló fedezetének nettó értéke (millió forint)

28.

Beruházás rendelkezésre álló fedezetének áfaértéke (millió forint)

29.

Beruházások rendelkezésre álló fedezetének bruttó értéke (millió forint)

30.

EBBŐL:
Hazai fedezet bruttó értéke (millió forint)

31.

EBBŐL:
EU-s fedezet bruttó értéke (millió forint)

32.

A fedezet igazolási dokumentumainak felsorolása (Korm. hat., Tám. szer. stb.)

33.

További fedezetigény nettó értéke (millió forint)

34.

További fedezetigény áfaértéke (millió forint)

35.

Finanszírozás

További fedezetigény bruttó értéke (millió forint)

36.

EBBŐL:
További hazai fedezetigény bruttó értéke (millió forint)

37.

EBBŐL:
További EU-s fedezetigény bruttó értéke (millió forint)

38.

Beruházások várható bruttó értéke (millió forint)

39.

EBBŐL:
Hazai forrás értéke (millió forint)

40.

EBBŐL:
EU-forrás értéke (millió forint)

41.

2021-ben várható és tényleges kifizetés együttes összege a vállalkozók részére
(bruttó M Ft)

42.

I. Beruházás előkészítésének kezdete

43.

II. Beruházás előkészítésének vége

44.

III. Tervezési közbeszerzés kiírásának megjelenése

45.
46.

Mérföldkövek
(terv, tény)

IV. Tervezési közbeszerzés lezárása és szerződéskötés
V. Kivitelezési közbeszerzési eljárás kiírásának megjelenése

47.

VI. Kivitelezési közbeszerzés lezárása és szerződéskötés

48.

VII. Kivitelezés kezdete, munkaterület átadása

49.

VIII. Kivitelezés befejezése, munkaterület átvétele

50.
51.

Feladatok

Megoldandó feladat
Egyéb megjegyzések
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A Kormány 576/2021. (X. 12.) Korm. rendelete
egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés t) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés v) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110/A. § a) pont
ad) alpontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) A vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.)
1. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„1. védekezés: az élet- és vagyonbiztonság érdekében
a) az árvíz és a belvíz kártételeinek, valamint
b) a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti, a vizeket érintő,
azonnali beavatkozást igénylő károsodás
megelőzését, elhárítását, valamint mérséklését szolgáló műszaki és államigazgatási feladatok végrehajtása;”
(2) Az R1. 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A vízügyi igazgatási szervek irányításáért és a vízvédelemért felelős miniszter a védekezést szolgáló műszaki
feladatok országos irányítását az Országos Műszaki Irányító Törzs (a továbbiakban: Törzs) útján végzi.”
(3) Az R1. 15. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A VIZIG igazgató a nagyobb kár elhárítása érdekében:)
„b) rendkívüli védekezési készültség időszakában, az indok alátámasztásával a vízkárelhárítási célú tározó
igénybevételére – a védelmi bizottság elnökének egyetértésével – a Törzs útján a vízügyi igazgatási szervek
irányításáért felelős miniszternek javaslatot tehet, ha a tározó megnyitása műszakilag nem automatikusan történik,
és a tározótérben magántulajdonú ingatlan van;”
(4) Az R1. 15. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A Törzs vezetője a 15. § (4) bekezdés b) pontja szerinti vízkárelhárítási célú tározó igénybevételét – a vízügyi
igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter és a védelmi bizottság egyidejű tájékoztatásával – a rendkívüli
védekezési készültség időszakán kívül engedélyezheti, ha
a) a védekezés során okszerűen lehet számolni a nagyobb vízkár bekövetkezésének valószínűségével,
b) az a) pont szerinti vízkár közvetlenül veszélyezteti az emberi egészséget, környezetet, az élet- és
vagyonbiztonságot, és
c) az a) pont szerinti vízkár csak a 15. § (4) bekezdés b) pontja szerinti vízkárelhárítási célú tározó azonnali
igénybevételével hárítható el.
(4b) A Törzs vezetője a (4a) bekezdés szerinti intézkedéssel egyidejűleg kezdeményezi a rendkívüli védekezési
készültség elrendelését a vízügyi igazgatási szervek irányításáért felelős miniszternél.”
(5) Az R1.
a)
1. § 6. pontjában az „eldöntésétől” szövegrész helyébe az „elöntésétől” szöveg,
b)
13. § (2) bekezdésében a „bekezdésben” szövegrész helyébe a „bekezdésben foglaltak” szöveg,
c)
15. § (4) bekezdés c) pontjában a „belvizet vízkárelhárítási” szövegrész helyébe a „belvizet a b) pont szerinti
vízkárelhárítási” szöveg
lép.
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2. A vízkárelhárítási célú tározók létesítésére, az érintett ingatlanok használatára és a kártalanítási
eljárásra vonatkozó szabályokról szóló 146/2011. (VII. 27.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
A vízkárelhárítási célú tározók létesítésére, az érintett ingatlanok használatára és a kártalanítási eljárásra vonatkozó
szabályokról szóló 146/2011. (VII. 27.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A vízkárelhárítási célú tározó vízkárelhárítási célú igénybevételét – a vizek kártételei elleni védekezés
szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott feltétellel – az Országos Műszaki Irányító Törzs vezetője
rendeli el az üzemeltetési szabályzatban foglaltak figyelembevételével, ha a tározó megnyitása műszakilag nem
automatikusan történik, és a tározótérben magántulajdonú ingatlan van.”

3. A vízvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, és egyes vízügyi tárgyú
kormányrendeletek módosításáról szóló 366/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
A vízvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről, és egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek
módosításáról szóló 366/2015. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. alcíme a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § Az OVF a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti,
azonnali beavatkozást igénylő vízminőségi károsodás elleni védekezési feladatait az Országos Műszaki Irányító Törzs
útján látja el, a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló kormányrendelet szerint.”

4. Záró rendelkezések
4. §		
Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 577/2021. (X. 12.) Korm. rendelete
a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. §-a
a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A (3) bekezdés a)–d) pontjában foglalt feltételek teljesítése mellett törzstag lehet továbbá az a személy is,
aki a Magyar Művészeti Akadémia (a továbbiakban: MMA) akadémikusa vagy az MMA nem akadémikus köztestületi
tagja, ha
a) megfelel a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény 8/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában
meghatározott feltételeknek, és
b) a felsőoktatási intézménnyel vagy az azzal megállapodást kötő kutatóintézettel teljes munkaidőben
munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban áll.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 578/2021. (X. 12.) Korm. rendelete
a Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának
elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény 28/P. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálozása
esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) A tagok a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (a továbbiakban: MMA tv.) alapján havi
életjáradékban részesülnek, amelynek összege:
a) rendes tag esetében 2022. január 1-jétől 455 000 forint/hó,
b) levelező tag esetében 2022. január 1-jétől 353 900 forint/hó.”
2. §		
Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 579/2021. (X. 12.) Korm. rendelete
a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással
kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról szóló 61/2017. (III. 20.) 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. §		
A Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos
egyes feladatainak meghatározásáról szóló 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (3) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A turisztikai ügynökség közreműködik a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós
alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 15.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 272/2014. (XI. 15.) Korm. rendelet], valamint a 2021–2027 programozási időszakban az egyes
európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet] szerinti szakpolitikai feladatok ellátásában.”
2. §

(1) Az R. 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A turisztikai ügynökség javaslatot tesz a turizmusért felelős miniszternek)
„a) a turizmust, különösen a turisztikai marketingtevékenységet, a turisztikai országmárka-fejlesztést, valamint
annak külföldi és hazai kommunikációját, az utazásszervező és -közvetítő tevékenységet, az utazási és utazást
közvetítői szerződést, a falusi és agroturizmust, a borturizmust, a magyar bor egységes állami kommunikációját,
az egészségturizmust, a szálláshely-szolgáltatást, a lovas turisztikai szolgáltatást, az idegenvezetést,
a konferenciaturizmust, a nemzetközi küldőpiacok fejlesztését és az ott folyó munka szakmai irányítását,
valamint a vendéglátást és a turisztikai attrakciókat érintő szabályozásra, egyúttal részt vesz a feladatait érintő
előterjesztések közigazgatási egyeztetésében, véleményezésében, véleményt nyilvánít a turizmussal, a turisztikai
felsőoktatási képzéssel és szakemberképzéssel, valamint a turisztikai, vendéglátó- és szállodaipari szakképzéssel és
a vendéglátással, továbbá a vallásturizmussal kapcsolatos kérdésekben,”
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(2) Az R. 4. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A turisztikai ügynökség javaslatot tesz a turizmusért felelős miniszternek)
„g) a turizmust és a vendéglátást és a magyar bor egységes állami kommunikációját érintő stratégiai
dokumentumokra (koncepciókra, stratégiákra, fejlesztési programokra), különös tekintettel a Nemzeti
Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 felülvizsgálataként elkészült Turizmus 2.0 dokumentumra,”
3. §

(1) Az R. 5. § (1) bekezdés 21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A turisztikai ügynökség)
„21. koordinálja a belföldi turistainformációs tevékenységet a Tourinform irodai hálózat révén,”
(2) Az R. 5. § (1) bekezdése a következő 31. ponttal egészül ki:
(A turisztikai ügynökség)
„31. együttműködik a Magyar Kongresszusi Iroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal,”
(3) Az R. 5. § (1) bekezdés 33. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A turisztikai ügynökség)
„33. a 8., 15., 21., 24. és 43. pontban felsorolt, valamint egyéb értékesítési, marketing- és kommunikációs
tevékenységéhez és az egyes nemzeti rendezvények megszervezéséhez kapcsolódó feladatait egy, a tulajdonosi
joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaság útján látja el,”
(4) Az R. 5. § (1) bekezdés 36. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A turisztikai ügynökség)
„36. figyelemmel kíséri a turizmust, a turisztikai befektetéseket, a turisztikai online értékesítést, a szállodaipari,
valamint a vendéglátást és a turisztikai attrakciókat érintő fontosabb folyamatokat,”
(5) Az R. 5. § (1) bekezdése a következő 43–45. ponttal egészül ki:
(A turisztikai ügynökség)
„43. létrehozza a desztinációmenedzsment-szervezet rendszerét, részt vesz a desztinációmenedzsment-szervezet
szakmai koordinációjában, irányítja a szakmai munkát,
44. fenntartja a Tourinform névhasználati rendszert,
45. ellátja a vallásturizmussal kapcsolatos feladatokat.”

4. §		
Az R. a következő 6/B. §-sal egészül ki:
„6/B. § (1) A turisztikai ügynökség közreműködik a 2021–2027-es európai uniós támogatási időszak turisztikai
programjainak végrehajtásában, ennek keretében az európai uniós társfinanszírozású turisztikai támogatási
kérelmekkel kapcsolatban
a) szakpolitikai felelősként ellátja a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz 6. prioritás
tekintetében a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendeletben meghatározott feladatait,
b) részt vesz valamennyi európai uniós társfinanszírozású turisztikai felhívás szakmai tartalmának kidolgozásában,
c) részt vesz valamennyi operatív program elsődlegesen nem turisztikai célú, de a turizmusfejlesztést közvetetten
érintő fejlesztési programok szakmai tartalmának kidolgozásában,
d) részt vesz a határmenti programok kapcsán felállított határon átnyúló együttműködési munkacsoport, valamint
státusz szerinti tagjelölése esetén a monitoring bizottság munkájában, a turisztikai célú projektekkel kapcsolatos
döntéshozatal elősegítése érdekében.
(2) A turisztikai ügynökség tájékoztatást kérhet a támogatottaktól a turizmusfejlesztési célokat szolgáló, az Európai
Bizottság által közvetlenül finanszírozott támogatási kérelmekről vagy egyéb forrásokból megvalósuló projektekről.
(3) A turisztikai ügynökség az (1) és a (2) bekezdés szerinti hatáskörét csak annyiban gyakorolhatja, amennyiben
az nem sért összeférhetetlenségre vonatkozó szabályt.”
5. §		
Az R.
a)
4. § (1) bekezdés h) pontjában a „kiemelt turisztikai fejlesztési térségek” szövegrész helyébe a „turisztikai
térségek” szöveg,
b)
5. § (1) bekezdés 16. pontjában a „Nemzeti Kereskedőház” szövegrész helyébe a „HEPA Magyar
Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság” szöveg,
c)
5. § (1) bekezdés 34. pontjában a „kiemelt turisztikai fejlesztési térségekben” szövegrész helyébe a „turisztikai
térségekben” szöveg,
d)
6. § (1) bekezdés a) pontjában a „Gazdasági” szövegrész helyébe a „Gazdaságfejlesztési” szöveg és
a „TDM” szövegrész helyébe a „turisztikaidesztinációmenedzsment” szöveg
lép.
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6. §		
Hatályát veszti az R. 5. § (1) bekezdés 2. és 23. pontja.
7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 10. napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 580/2021. (X. 12.) Korm. rendelete
a „Fényes Okos Intézmények Program” keretében egyes intézményekben történő világításkorszerűsítési
feladatok elvégzésére vonatkozó kijelölésről szóló 192/2020. (V. 8.) 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. §		
A „Fényes Okos Intézmények Program” keretében egyes intézményekben történő világításkorszerűsítési feladatok
elvégzésére vonatkozó kijelölésről szóló 192/2020. (V. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. alcíme a következő
4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § A Társaság az egészségügyi közszolgáltatást kiszolgáló ingatlanokon megvalósítandó világításkorszerűsítési
beruházások tekintetében kizárólagos joggal
a) ellátja, illetve koordinálja a világításkorszerűsítési beruházás megvalósíthatóságával kapcsolatos előkészítési
feladatokat, amelyek keretében energiahatékonysági felmérést, fenntartási és üzemeltetési modellt dolgoz
ki, beruházási tervet készít, költség- és időkalkulációt készít, helyszínvizsgálatot folytat le, továbbá beruházási
programot készít,
b) ellátja, illetve koordinálja a világításkorszerűsítési beruházás generál tervezésének teljes körű, minden szakágra
kiterjedő tervezési tevékenységét az a) pont szerint elkészített energiahatékonysági felmérés alapján megtérülőnek
minősített, az Országos Kórházi Főigazgatóság által kijelölt ingatlanok vonatkozásában,
c) ellátja, illetve koordinálja a világításkorszerűsítési beruházás generál kivitelezésének teljes körű kivitelezési
feladatait, az a) pont szerint elkészített energiahatékonysági felmérés alapján megtérülőnek minősített,
az országos kórház-főigazgató által kijelölt egészségügyi intézményekben,
d) végzi az energiahatékonyság-alapú szerződés kötelezettjeként, energiahatékonysági szolgáltatóként
tevékenységét az a) pont szerint elkészített energiahatékonysági felmérés alapján megtérülőnek minősített,
az országos kórház-főigazgató által kijelölt ingatlanok vonatkozásában.”
2. §		
Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződés az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.)
Korm. rendelet 8. §-ában foglalt tartalmi elemek szerint kerül megkötésre.”
3. §		
Az R.
a)
1. §-ában a „szervezetek” szövegrész helyébe a „szervezetek, valamint az állami egészségügyi közszolgáltatást
kiszolgáló ingatlanokat fenntartó Országos Kórházi Főigazgatóság” szöveg,
b)
5. § (1) bekezdésében a „szervezetek” szövegrész helyébe a „szervezetek, valamint az egészségügyi
közszolgáltatást fenntartó Országos Kórházi Főigazgatóság” szöveg
lép.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 581/2021. (X. 12.) Korm. rendelete
a Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet és a Diaszpóra Felsőoktatási
Ösztöndíjprogramról, valamint a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram működéséhez szükséges egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 203/2020. (V. 14.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet1) 2. § (4) bekezdés
e) és f ) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az ösztöndíjast az ösztöndíjszerződés időtartamára az alábbi juttatások illetik meg:)
„e) egészségügyi szolgáltatás a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről
szóló 2019. évi CXXII. törvény 22. § (1) bekezdés i) pont id) alpontja alapján, valamint
f ) egészségügyi hozzájárulás.”
2. §		
A Rendelet1 5. §-a a következő l) ponttal egészül ki:
(Az ösztöndíjprogram működési szabályzata magában foglalja)
„l) a kötelező egészségügyi protokollt.”
3. §		
A Rendelet1 6. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Érvényes hallgatói pályázatot az a pályázó nyújthat be:)
„d) aki vállalja az 5. § l) pontja szerinti kötelező egészségügyi protokollban foglalt kötelezettségek teljesítését.”
4. §		
A Rendelet1 6. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az Nftv. 80. § (2) bekezdés h) pont hc) alpontja alapján a miniszter az általa működtetett ösztöndíjprogram
keretében támogatott hallgató ösztöndíjprogramban történő részvételéhez a kötelező egészségügyi protokoll
szerinti egészségügyi alkalmassági vizsgálatot ír elő.”
5. §		
A Rendelet1 7. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ösztöndíjas hallgatók fogadásának feltétele, hogy)
„d) a minisztérium vagy az általa ezen közfeladat ellátásával megbízott intézmény által szervezett magyar nyelvi
előkészítő képzés esetében a minisztérium vagy az általa ezen közfeladat ellátásával megbízott intézmény és
a Közalapítvány, illetve a felsőoktatási intézmények által indított magyar nyelvű képzések esetében az intézmény és
a Közalapítvány keretmegállapodást kössön.”
6. §		
A Rendelet1 8. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Az ösztöndíjas szerződésnek tartalmaznia kell:)
„g) az 5. § l) pontja szerinti kötelező egészségügyi protokollban foglalt kötelezettségeket.”
7. §		
A Rendelet1
a)
1. § (1) bekezdésében az „a külföldi partner illetékes minisztériumával” szövegrész helyébe az „a külföldi
partner illetékes szervével” szöveg,
b)
2. § (3) bekezdésében a „valamint a (4) bekezdés f ) pontja szerinti költségek” szövegrész helyébe
az „az egészségügyi hozzájárulás” szöveg,
c)
2. § (3c) bekezdésében az „A nem állami intézmények” szövegrész helyébe az „Az intézmények” szöveg,
d)
2. § (3c) bekezdésében, valamint a 2. § (3d) bekezdésében az „a támogatói okiratban vagy támogatási
szerződésben” szövegrész helyébe az „a támogatói okiratban, támogatási szerződésben vagy fejezetek közötti
megállapodásban” szöveg,
e)
5. § k) pontjában az „eseteit,” szövegrész helyébe az „eseteit, valamint” szöveg,
f)
6. § (3) bekezdés c) pontjában az „ösztöndíjprogramban,” szövegrész helyébe az „ösztöndíjprogramban, és”
szöveg,
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g)
h)
i)
j)
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6. § (4) bekezdésében a „csatolnia kell az 1. melléklet szerinti nyilatkozatát” szövegrész helyébe a „csatolnia
kell nyilatkozatát” szöveg,
7. § (4) bekezdés b) pontjában az „időszak végén – az 1. mellékletben foglaltakra figyelemmel –
adatszolgáltatást” szövegrész helyébe az „időszak végén adatszolgáltatást” szöveg,
8. § (1) bekezdés f ) pontjában a „rendjét.” szövegrész helyébe a „rendjét, valamint” szöveg,
8. § (2a) bekezdésében az „ösztöndíjas szerződése és hallgatói jogviszonya” szövegrész helyébe
az „ösztöndíjas szerződése és jogviszonya” szöveg

lép.
8. §		
Hatályát veszti a Rendelet1
a)
2. § (3a) és (3b) bekezdése,
b)
8. § (3) bekezdése,
c)
1. melléklete.

2. A Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramról, valamint a Diaszpóra Felsőoktatási
Ösztöndíjprogram működéséhez szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
203/2020. (V. 14.) Korm. rendelet módosítása
9. §		
A Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramról, valamint a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram működéséhez
szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 203/2020. (V. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Rendelet2) 2. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az e rendelet alapján nyújtott költségvetési támogatásra a Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.)
Korm. rendelet 2. § (3c)–(3d) bekezdését kell alkalmazni.”
10. §		
A Rendelet2 2. § (5) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az ösztöndíjast az ösztöndíjszerződés időtartamára a következő juttatások illetik meg:)
„c) egészségügyi szolgáltatás a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről
szóló 2019. évi CXXII. törvény 22. § (1) bekezdés i) pont id) alpontja alapján, valamint
d) egészségügyi hozzájárulás.”
11. §		
A Rendelet2 6. §-a a következő l) ponttal egészül ki:
(Az Ösztöndíjprogram működési szabályzata tartalmazza:)
„l) a kötelező egészségügyi protokollt.”
12. §		
A Rendelet2 7. § (3) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Érvényes hallgatói pályázatot az a pályázó nyújthat be:)
„f ) aki vállalja a 6. § l) pontja szerinti kötelező egészségügyi protokollban foglalt kötelezettségek teljesítését.”
13. §		
A Rendelet2 7. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az Nftv. 80. § (2) bekezdés h) pont hc) alpontja alapján a miniszter az általa működtetett ösztöndíjprogram
keretében támogatott hallgató ösztöndíjprogramban történő részvételéhez a kötelező egészségügyi protokoll
szerinti egészségügyi alkalmassági vizsgálatot ír elő.”
14. §		
A Rendelet2 9. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(Az ösztöndíjas szerződésnek tartalmaznia kell:)
„i) a 6. § l) pontja szerinti kötelező egészségügyi protokollban foglalt kötelezettségeket.”
15. §		
A Rendelet2
a)
2. § (4) bekezdésében az „az (5) bekezdés d) pontja szerinti költségek” szövegrész helyébe az „az egészségügyi
hozzájárulás” szöveg,
b)
6. § k) pontjában a „szövegét.” szövegrész helyébe a „szövegét és” szöveg,
c)
7. § (3) bekezdés e) pontjában az „Ösztöndíjprogramban.” szövegrész helyébe az „Ösztöndíjprogramban, és”
szöveg,
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d)
lép.

9. § (1) bekezdés h) pontjában az „időtartamát.” szövegrész helyébe az „időtartamát és” szöveg

3. Záró rendelkezések
16. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2–4. §, a 6. §, a 7. § e), f ) és i) pontja, valamint a 11–14. §, a 15. § b)–d) pontja a veszélyhelyzettel összefüggő
átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 265. §-a hatálybalépését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 582/2021. (X. 12.) Korm. rendelete
az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés a)–c) pontjában, valamint 12. § (5) bekezdés a), b) és d) pontjában,
a 4. § c) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §		
Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) a következő 7/Y. §-sal egészül ki:
„7/Y. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 53. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon művelődési,
kereskedelmi, szolgáltató-, oktatási, igazgatási és egyéb közösségi szórakoztatóépület, irodaépület, kutatásfejlesztés építménye, sportépítmény, valamint parkolóház rendeltetésű épületek és építmények, továbbá
azok kiszolgáló építményei helyezhetők el a (2) bekezdés szerinti sajátos beépítési szabályok és egyedi építési
követelmények alkalmazásával, azzal, hogy
a) a hatályos településrendezési tervek és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, és
b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos
szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és
az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.
(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 53. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési
szabályok:
a) a zöldfelület e rendelkezés hatálybalépésekor fennálló mértéke a beruházás során nem csökkenhet,
b) az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához gépjármű- és autóbuszparkoló- és
-várakozóhelyet nem kell biztosítani.”
2. §		
Az R. a következő 36. §-sal egészül ki:
„36. § E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 582/2021. (X. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr28.) megállapított
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1. § (3) bekezdését, 3. § (3) bekezdését, 7/F. §-át, 7/Y. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 53. sorát a Módr28.
hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”
3. §		
Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
4. §		
Az R.
a)
1. § (3) bekezdésében a „45–50. és 52. sora szerinti” szövegrész helyébe a „45–50., 52. és 53. sora szerinti”
szöveg,
b)
3. § (3) bekezdésében a „24–50. és 52. sora szerinti” szövegrész helyébe a „24–50., 52. és 53. sora szerinti”
szöveg,
c)
7/F. §-ában a „25–42. és 44. sora szerinti” szövegrész helyébe a „25–42., 44. és 53. sora szerinti” szöveg
lép.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 582/2021. (X. 12.) Korm. rendelethez
Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 53. sorral egészül ki:
(A

B

C

1.

A beruházás megnevezése

A beruházás megvalósításának helyszíne

Koordinációra kijelölt kormánymegbízott)

53.

Az Eötvös Loránd
Tudományegyetem
Trefort-kerti Campus
infrastrukturális fejlesztése

Budapest VIII. kerület, belterület
36558/5 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros Kormányhivatalát
vezető kormánymegbízott

A Kormány 583/2021. (X. 12.) Korm. rendelete
az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés a)–c) pontja, valamint 12. § (5) bekezdés a), b) és d) pontjában,
a 4. § c) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §		
Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) a következő 7/Z. §-sal egészül ki:
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„7/Z. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 54. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon művelődési,
kereskedelmi, szolgáltató, oktatási, igazgatási és egyéb közösségi szórakoztató épület, irodaépület, kutatás-fejlesztés
építménye, sportépítmény, valamint parkolóház rendeltetésű épületek és építmények, továbbá azok kiszolgálóépítményei helyezhetők el a (2)–(4) bekezdés szerinti sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények
alkalmazásával, azzal, hogy
a) a hatályos településrendezési tervek és az OTÉK előírásait a (2)–(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni, és
b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2)–(4) bekezdésben meghatározott sajátos
szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és
az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.
(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 54. sora szerinti beruházással érintett ingatlan vonatkozásában az építmények
és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához gépjármű- és autóbuszparkoló- és -várakozóhelyet
nem kell biztosítani.
(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 54. sora szerinti beruházással érintett ingatlannal kapcsolatos közigazgatási
hatósági ügyekben – a (4) bekezdés figyelembevételével – az ingatlan telkét rendezettnek kell tekinteni abban
az esetben is, ha a telek helyi építési szabályzat szerinti kialakítása még nem történt meg.
(4) Az (1) bekezdés szerinti beruházás keretében megvalósuló építmények használatbavételi engedélye kiadásának
feltétele a telekalakítás végrehajtása, valamint annak ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése.”
2. §		
Az R. a következő 37. §-sal egészül ki:
„37. § E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 583/2021. (X. 12.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr29.) megállapított
1. § (3) bekezdését, 3. § (3) bekezdését, 7/F. §-át, 7/Z. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 54. sorát
a Módr29. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”
3. §		
Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
4. §		
Az R.
a)
1. § (3) bekezdésében a „45–50., 52. és 53. sora” szövegrész helyébe a „45–50., 52., 53. és 54. sora” szöveg,
b)
3. § (3) bekezdésében a „24–50., 52. és 53. sora” szövegrész helyébe a „24–50., 52., 53. és 54. sora” szöveg,
c)
7/F. §-ában a „25–42., 44. és 53. sora” szövegrész helyébe a „25–42., 44., 53. és 54. sora” szöveg
lép.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 583/2021. (X. 12.) Korm. rendelethez
Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 54. sorral egészül ki:
(A
1.

A beruházás megnevezése

54.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Lágymányosi Campus Déli épületének
bővítése és molekuláris biomarker
laboratórium építése, valamint a kapcsolódó
infrastruktúra fejlesztése

B

C

A beruházás

Koordinációra kijelölt

megvalósításának helyszíne

kormánymegbízott)

Budapest XI. kerület,
belterület 4082/31 helyrajzi
számú ingatlan

Budapest Főváros
Kormányhivatalát vezető
kormánymegbízott
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V.
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 35/2021. (X. 12.) AM rendelete
a HORECA szektorban és a borturizmusban érintett bortermelők részére 2021-ben nyújtandó átmeneti
támogatás igénybevételének részletes feltételeiről
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,
a 8. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. §
1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések
1. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
átmeneti támogatás: az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami
támogatásnak minősülő és az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak
a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i 2020/C
91 I/01. számú európai bizottsági közlemény 3.1. pontja szerinti támogatás;
2.
bortermelést végző vállalkozás: az ültetvényhasználó által a 2020/2021. borpiaci évben használt árutermő
szőlőültetvény területről származó szőlő feldolgozását és az abból előállított bor forgalmazását végző
vállalkozás;
3.
HORECA szervezet: az 1. mellékletben felsorolt tevékenységek valamelyikét tényleges főtevékenységként
végző szervezet;
4.
kapcsolt vállalkozás: a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és
élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének
általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet [a továbbiakban: 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet] 1. §
i) pontja szerinti vállalkozás;
5.
külpiaci HORECA szervezet: a Magyarország területén kívül működő, az 1. melléklet „A” oszlopában felsorolt
tevékenységek valamelyikét végző szervezet;
6.
nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §
(4a) bekezdése szerinti vállalkozás;
7.
referenciaév: a kérelmező által a 2018/2019. vagy a 2019/2020. borpiaci évek közül kiválasztott, a kérelmen
megjelölt borpiaci év;
8.
ültetvényhasználó: az a bortermelést végző vállalkozás, a bortermelést végző vállalkozás természetes
személy tagja, a bortermelést végző vállalkozás természetes személy tagjának közeli hozzátartozója vagy
a bortermelést végző vállalkozással kapcsolt vállalkozási viszonyban lévő vállalkozás, aki vagy amely
az e rendelet szerinti átmeneti támogatási kérelemben megjelölt – a szőlészetről és borászatról szóló
2020. évi CLXIII. törvény 1. § 2. pontja szerinti – árutermő szőlőültetvény területen szőlőtermelést végez.

2. Az átmeneti támogatás formája és keretösszege
2. §

(1) Az átmeneti támogatás formája egyszeri vissza nem térítendő támogatás.
(2) Az átmeneti támogatás keretösszege 1 500 000 000 forint.
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3. Az átmeneti támogatás igénybevételének részletes feltételei és mértéke
3. §

(1) Átmeneti támogatás kérelmezője (a továbbiakban: kérelmező) az a bortermelést végző vállalkozás lehet, aki vagy
amely
a)
a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény)
28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásbavételi kötelezettségének eleget tett, és a 2007. évi XVII. törvény
28. § (3a) bekezdésének megfelelően a támogatási kérelem benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági
Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel;
b)
az átmeneti támogatási kérelem benyújtásának időpontjában
ba)
nem áll felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás vagy csődeljárás alatt,
bb)
megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában
foglalt követelményeknek,
bc)
vállalja, hogy a bortermelő tevékenységét legalább 2021. december 31-éig fenntartja, és
bd)
– kisüzemi bortermelő kérelmező kivételével – rendelkezik az üzemeltetési hely tekintetében
adóraktári engedéllyel vagy egyszerűsített adóraktári engedéllyel;
c)
az átmeneti támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik
ca)
arról, hogy 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak, vagy
cb)
arról, hogy az átmeneti támogatás odaítélésekor nem áll fizetésképtelenségi eljárás alatt, és nem
részesült az Iránymutatás a nehéz helyzetben lévő, nem pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott
megmentési és szerkezetátalakítási állami támogatásról szóló, 2014. július 31-i 2014/C 246/01.
számú bizottsági közlemény szerinti megmentési támogatásban vagy szerkezetátalakítási
támogatásban,
cc)
a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás
alapján általa és a vele kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozások által korábban már igénybe
vett egyéb átmeneti támogatás összegéről, euróban kifejezve,
cd)
arról, hogy vállalkozása kapcsolt vállalkozásnak minősül-e,
ce)
a kapcsolt vállalkozás adatairól (név, adószám vagy adóazonosító jel, ügyfél-azonosító),
cf )
arról, hogy az átmeneti támogatási kérelem benyújtásának éve, valamint az azt megelőző öt
év tekintetében a borászati hatóság a borászati üzemet nem zárta be, vagy működését nem
függesztette fel,
cg)
a referenciaévben HORECA szervezet, légi személyszállítást végző személy, nemzetközi repülőtér
területén működő kiskereskedelmi egység, Magyarország területén kiszerelt, külpiaci HORECA
szervezet vagy közvetlenül a fogyasztók részére értékesített borászati termékek mennyiségéről és
a referenciaévben értékesített teljes borászati termék mennyiségéről (hektoliterben kifejezve, két
tizedesjegy pontossággal, a matematikai kerekítés szabályait alkalmazva),
ch)
a b) pontban foglaltakról és
ci)
arról, hogy a 2018/2019. vagy a 2019/2020. borpiaci évet választja referenciaévként;
d)
által a 2018/2019–2020/2021. borpiaci évek átlagában a bor előállításához felhasznált szőlő mennyiségének
több mint 50%-át az ültetvényhasználó termelte meg; és
e)
a referenciaévben az általa előállított termék legalább 20%-át HORECA szervezet, légi személyszállítást végző
személy, nemzetközi repülőtér területén működő kiskereskedelmi egység, Magyarország területén kiszerelt,
külpiaci HORECA szervezet vagy közvetlenül a fogyasztó részére értékesítette.
(2) E rendelet vonatkozásában a HORECA szervezet, a légi személyszállítást végző személy, a nemzetközi repülőtér
területén működő kiskereskedelmi egység és a Magyarország területén kiszerelt, külpiaci HORECA szervezet részére
történő értékesítésnek számít az ezen szervezetek részére közvetítőn keresztül történő termékértékesítés is. Ebben
az esetben az értékesítés borpiaci éve a kérelmezőtől történő kitárolás szerinti borpiaci év.
(3) Az átmeneti támogatás alapja azon támogatható terület nagysága,
a)
amelyre valamennyi ültetvényhasználó beleegyező nyilatkozatot tett arra vonatkozóan, hogy az a támogatás
alapjául szolgálhat,
b)
amelynek terméséről az ültetvényhasználó a 2020/2021. borpiaci évben szüreti jelentést nyújtott be, és
c)
amelynek teljes terméséből a kérelmező a 2020/2021. borpiaci évben bort állított elő.
(4) Egy kérelmező legfeljebb harminc hektár támogatható terület után nyújthat be átmeneti támogatási kérelmet.
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(5) Az egy hektár területre jutó átmeneti támogatás összege a kérelmező által a referenciaévben HORECA szervezet,
légi személyszállítást végző személy, nemzetközi repülőtér területén működő kiskereskedelmi egység,
Magyarország területén kiszerelt, külpiaci HORECA szervezet vagy közvetlenül a fogyasztó részére értékesített
borászati termékek mennyiségének és a referenciaévben értékesített teljes borászati termék mennyiségének
hányadosa, a (7) bekezdésben foglalt kivétellel, 450 000 forinttal szorozva.
(6) Ha a kérelmező legkorábban 2018. augusztus 1-jén nyújtott be első borászati termék származási bizonyítvány
kiállítása iránti kérelmet, akkor átmeneti támogatás iránti kérelmében kérheti az (1) bekezdés e) pontjában
meghatározott feltétel alkalmazásának mellőzését.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott esetben az (1) bekezdés cg) és ci) pontjában foglalt nyilatkozattétel nem
szükséges.
(8) A (6) bekezdésben meghatározott esetben, az (5) bekezdéstől eltérően, a támogatás összege hektáronként
90 000 forint.

4. Az átmeneti támogatási kérelem
4. §

(1) Az átmeneti támogatási kérelem 2021. október 18. és 2021. október 26. között a Kormány által biztosított
elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető – az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló törvényben foglaltaknak megfelelően – ügyfélkapus azonosítást követően az erre a célra
rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen (a továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül
nyújtható be a Magyar Államkincstárhoz (a továbbiakban: Kincstár) a Kincstár által közzétett közleményben
foglaltak szerint.
(2) Egy kérelmező egy átmeneti támogatási kérelmet nyújthat be.
(3) Az átmeneti támogatási kérelem tartalmazza a kérelmező
a)
ügyfél-azonosítóját,
b)
a 2020/2021. borpiaci évben használt, a gazdasági aktát vezető hegybíró által az (5) bekezdés szerint igazolt,
a 3. § (3) bekezdése szerinti árutermő szőlőültetvény területének nagyságát (hektárban kifejezve, négy
tizedesjegy pontossággal),
c)
a gazdasági aktát vezető hegybíró által az (5) bekezdés szerint igazoltan annak tényét, hogy a kérelmező
2018. augusztus 1-jét megelőzően vagy legkorábban 2018. augusztus 1-jén kérelmezett először első
borászati termék származási bizonyítványt,
d)
3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatait és
e)
a referenciaév során értékesített borászati termék mennyiségéről szóló, (4) bekezdésben meghatározott
adattartalmú kimutatását.
(4) A (3) bekezdés e) pontja szerinti kimutatás az alábbi adatokat tartalmazza:
a)
az értékesítési csatorna megnevezése [fogyasztó, HORECA szervezet (Magyarország), külpiaci HORECA
szervezet (Magyarország területén kiszerelt borászati termék), nemzetközi repülőtér területén működő
kiskereskedelmi egység, légi személyszállítást végző személy],
b)
az a) pont szerinti értékesítési csatorna részére értékesített mennyiség (hektoliterben, két tizedesjegy
pontossággal),
c)
a referenciaévben történő összes értékesített mennyiség, az értékesítési jelentés alapján (hektoliterben, két
tizedesjegy pontossággal),
d)
a b) pont szerinti összesített mennyiség és a c) pont szerinti mennyiség hányadosa, két tizedesjegy
pontossággal (százalékban kifejezve).
(5) Az átmeneti támogatási kérelemhez csatolni kell a 3. § (3) bekezdése szerinti támogatható terület – hektárban, négy
tizedesjegy pontossággal kifejezett – nagyságára vonatkozó hegybírói igazolás másolatát, illetve első borászati
termék származási bizonyítvány első alkalommal történt kérelmezésének időpontjára vonatkozó igazolás másolatát,
ha arra legkorábban 2018. augusztus 1-jén került sor.
(6) Az (5) bekezdés szerinti igazolásokat a gazdasági aktát vezető hegybíró a kérelmező 2021. október 13-a és
2021. október 26-a között benyújtott kérelmére 2021. október 13-a és 2021. október 26-a között állítja ki.
(7) Az eljárás során minden dokumentumot, így a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és – a felügyeleti
eljárás kivételével – a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat is (a továbbiakban együtt: beadvány)
az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. Ha a beadvány nem az elektronikus űrlapkitöltő
felületen keresztül került benyújtásra, akkor a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.
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(8) Ha az eljárásban foglalt kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során a kérelmező helyett és
nevében a meghatalmazottja jár el, akkor a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási
szolgáltatással elérhető elektronikus felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez.
A meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi
költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016.
(IV. 5.) FM rendelet meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(9) Az átmeneti támogatási kérelem a benyújtását követő három napon belül, de legkésőbb az (1) bekezdésben
meghatározott határidő végéig, az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. Módosítás esetén
az utolsó átmeneti támogatási kérelmet kell elbírálni. Az átmeneti támogatási kérelem benyújtásának időpontja
az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja.

5. A támogatási döntés
5. §

(1) A Kincstár az átmeneti támogatás összegét a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltakra
tekintettel állapítja meg, és legkésőbb 2021. december 31-éig folyósítja a kérelmező részére.
(2) A Kincstár a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott értékhatárt meghaladó
igényt elutasítja.
(3) A forintban meghatározott összegek euróra történő átszámításánál a támogatási kérelem benyújtási hónapjának
első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott
devizaárfolyamot kell alkalmazni.
(4) Ha a jogos igények együttesen meghaladják a 2. § (2) bekezdése szerinti keretösszeget, akkor a rendelkezésre
álló forrást a benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények összegének arányos csökkentésével kell
felosztani.

6. Záró rendelkezések
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
7. §		
Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak
minősülő és az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID–19járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i 2020/C 91 I/01. számú európai
bizottsági közlemény hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
8. §		
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez
igényelhető támogatásról szóló 53/2020. (X. 27.) AM rendelet 6. § (11) bekezdés e) és f ) pontja helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
(A Kincstár a kifizetési kérelmeket részben vagy egészében elutasítja, ha)
„e) borászati gép, technológiai berendezés vagy annak bármely, egy ajánlattevőtől származó eleme esetében
a gyártás éve és a kifizetési kérelem benyújtásának éve között két évnél több idő telt el,
f ) a borászati gép, technológiai berendezés nem tartalmaz egyedi azonosításra alkalmas jelölést, vagy”
		

Dr. Nagy István s. k.,

		

agrárminiszter
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1. melléklet a 35/2021. (X. 12.) AM rendelethez
A HORECA szervezeti tevékenységek listája

1.

A

B

Tevékenység

TEÁOR’08 vagy TESZOR szám

2.

vendéglátás

TEÁOR’08 és TESZOR 56

3.

konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

TEÁOR’08 és TESZOR 8230

4.

üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

TEÁOR’08 és TESZOR 5520

5.

egyéb vendéglátás

TEÁOR’08 és TESZOR 5629

6.

egyéb szálláshely-szolgáltatás

TEÁOR’08 és TESZOR 5590

7.

szállodai szolgáltatás

TEÁOR’08 és TESZOR 5510

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 50/2021. (X. 12.) ITM rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítése iránti eljárásokért,
valamint az igazgatási jellegű szolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló
71/2013. (VIII. 15.) VM rendelet módosításáról
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló 2013. évi CXXV. törvény 20. §-ában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 13. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet
64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket
rendelem el:
1. §		
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítése iránti eljárásokért, valamint az igazgatási jellegű
szolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 71/2013. (VIII. 15.) VM rendelet
a)
1. § nyitó szövegrészében, 2. § (1) és (3) bekezdésében, 3. § (2) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében, 5. §
(2) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében és 6. § (2) bekezdés záró szövegrészében a „környezetvédelmi”
szövegrészek helyébe a „hulladékgazdálkodási” szöveg,
b)
2. § (2) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében a „környezetvédelmi” szövegrészek helyébe
a „hulladékgazdálkodási” szöveg
lép.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Dr. Palkovics László s. k.,
innovációért és technológiáért felelős miniszter
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Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 51/2021. (X. 12.) ITM rendelete
az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről, valamint egyes
műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 34/2021. (VII. 26.) ITM rendelet
módosításáról
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 16. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
Az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről, valamint egyes műszaki
szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 34/2021. (VII. 26.) ITM rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § Az 1. mellékletben meghatározott olyan tevékenység esetében, amelyet az e rendelet hatálybalépését
megelőzően az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről
szóló 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet Melléklete vagy az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához
szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet Melléklete nem tartalmazott, a tevékenységet
folytató személynek 2023. december 31. napjáig kell eleget tennie az 1. mellékletben meghatározott
követelményeknek.”
2. §		
A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat
a)
A:65 mezőjében a „kiszolgálása” szövegrész helyébe a „kiszolgálása [ide nem értve a kereskedelmi
tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 28. § b) pontjában
meghatározott büfétermékek forgalmazását]” szöveg,
b)
A:66 mezőjében a „készítése” szövegrész helyébe a „készítése [ide nem értve a kereskedelmi tevékenységek
végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 28. § b) pontjában meghatározott
büfétermékek elkészítését]” szöveg
lép.
3. §		
Hatályát veszti a Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat C:10 és C:66 mezőjében a „nem” szövegrész.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

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

A Kormány 1714/2021. (X. 12.) Korm. határozata
az Európai Békekeret Magyarországot érintő feladatainak ellátásáról
A Kormány
1. egyetért az Európai Unió tevékenységei finanszírozásának reformja keretében a Külügyek Tanácsa
2021. március 22-ei ülésén jóváhagyott, az Európai Békekeret (EPF) létrehozásáról szóló döntése kapcsán
a tagállamok hozzájárulásán alapuló finanszírozással kapcsolatos feladatok ellátásával;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az Európai Békekeret tagállami befizetéséhez
a)
3 000 000 eurónak megfelelő forintösszegű többletforrás biztosításáról a Magyarország 2021. évi központi
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.1) 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és
Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Nemzetközi tagdíjak és európai uniós
befizetések alcím, 2. Európai uniós befizetések jogcímcsoport javára,
b)
4 700 000 eurónak megfelelő forintösszegű többletforrás biztosításáról a Magyarország 2022. évi központi
költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.2) 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és
Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Nemzetközi tagdíjak és európai uniós
befizetések alcím javára,
c)
a 2023–2027 közötti időszakban szükséges forrás tervezéséről a központi költségvetésről szóló törvény
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezete javára az alábbi, évek szerinti bontásban:
ca)
a 2023. évben 5 900 000 euró,
cb)
a 2024. évben 7 700 000 euró,
cc)
a 2025. évben 8 500 000 euró,
cd)
a 2026. évben 8 700 000 euró,
ce)
a 2027. évben 10 000 000 euró;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében a felmerülés ütemében
a b) alpont tekintetében a 2022. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés
ütemében
a c) alpont tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a központosított létszámkeret finanszírozásához költségvetési
forrás biztosításáról, az alábbiak szerint:
a)
a Kvtv.1 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 1. Központi igazgatás cím javára
24 194 086 forint többletforrás,
b)
a Kvtv.2 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 1. Központi igazgatás cím javára
47 940 123 forint többletforrás,
c)
továbbá a 2023–2027. évi központi költségvetés tervezésekor az adott évi központi költségvetés
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet javára évente 47 940 123 forint,
d)
a 2028. évi központi költségvetés tervezésekor a XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezete javára
3 696 000 forint;
Felelős:
pénzügyminiszter, külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében a felmerülés ütemében
a b) alpont tekintetében a 2022. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés
ütemében
a c) és d) alpont tekintetében az adott évi központi költségvetés tervezése során
4. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a 2. pont szerinti forrás biztosítását követően, az Európai Békekeret
hatályos eljárásrendje szerint intézkedjen a támogatási intézkedések pillér tagállami hozzájárulásainak befizetése
iránt;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
a felmerülés ütemében, évente
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5. felhívja a honvédelmi minisztert, hogy az Európai Békekeret hatályos eljárásrendje szerint intézkedjen a műveleti
pillér tagállami hozzájárulásainak befizetése iránt. Amennyiben az éves pénzügyi plafonszámon belül a műveleti
pillérre vonatkozó tagállami lehívás meghaladja a 2021. évi Athena hozzájárulás tervezett szintjét, az azt meghaladó
igényeket a Honvédelmi Minisztérium számára a Külgazdasági és Külügyminisztérium, a részére a támogatási
intézkedések pillérre biztosított források terhére adja át;
Felelős:
honvédelmi miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
6. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, valamint a honvédelmi minisztert az Európai Békekerettel kapcsolatos
feladatkörök és felelősségi területek egymás közötti egyértelmű elkülönítését biztosító együttműködési
megállapodás megkötésére.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
honvédelmi miniszter
Határidő:
az e határozat közzétételét követő 30. nap
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1715/2021. (X. 12.) Korm. határozata
a kormányzati szintű beruházás-monitoring rendszer kialakításáról szóló 1060/2021. (II. 19.) Korm. határozat
módosításáról
1. A kormányzati szintű beruházás-monitoring rendszer kialakításáról szóló 1060/2021. (II. 19.) Korm. határozat
[a továbbiakban: 1060/2021. (II. 19.) Korm. határozat] nyitó szövegrészében az „a hazai költségvetési forrásból
megvalósuló, 1 milliárd forintot meghaladó összköltséggel rendelkező beruházások, továbbá a Helyreállítási és
Ellenállóképességi Eszköz (RRF), valamint a többéves pénzügyi keret (MFF) keretösszegéből megvalósuló projekt”
szövegrész helyébe az „a központi költségvetési, valamint európai uniós forrásból – ideértve a Helyreállítási
és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) és a többéves pénzügyi keret (MFF) keretösszegéből megvalósuló építési
beruházást is – a Kormány vagy miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv, az állam
többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság vagy a fent megnevezett forrásokból kedvezményezett
önkormányzat, egyház, civil szervezet irányítása, felügyelete mentén megvalósuló, 10 millió forintot meghaladó
összköltséggel rendelkező építési beruházás” szöveg lép.
2. Az 1060/2021. (II. 19.) Korm. határozat
a)
3. pontjában az „a kormányzati szintű beruházás-monitoring rendszer (a továbbiakban: beruházásmonitoring rendszer)” szövegrész helyébe az „az Országos Beruházás Monitoring Rendszer (a továbbiakban:
OBMR)” szöveg,
b)
5. pontjában az „a beruházás-monitoring rendszert” szövegrész helyébe az „az OBMR-t” szöveg,
c)
6. és 7. pontjában az „a beruházás-monitoring rendszer” szövegrész helyébe az „az OBMR” szöveg,
d)
9. pontjában az „a beruházás-monitoring rendszer” szövegrész helyébe az „az OBMR” szöveg, a „2021. március
31.” szövegrész helyébe a „2021. október 30.” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1716/2021. (X. 12.) Korm. határozata
a víz újrafelhasználására vonatkozó minimumkövetelményekről szóló, 2020. május 25-i
(EU) 2020/741 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtása érdekében szükséges beruházásokról
A Kormány
1. a víz újrafelhasználására vonatkozó minimumkövetelményekről szóló, 2020. május 25-i (EU) 2020/741 európai
parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt minőségi követelmények teljesítése érdekében egyetért azzal,
hogy a Magosliget Szennyvíztisztító Telep UV fertőtlenítési fokozat kiépítéséhez központi költségvetési támogatás
biztosítása szükséges;
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 fejezet címrendjének
a 37. Magosliget Szennyvíztisztító Telep UV fertőtlenítési fokozat kiépítésének támogatása címmel történő kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 12 700 000 forint átcsoportosítását rendeli el
a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi Önkormányzatok Támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok működési célú
kiegészítő támogatása cím, 1. A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása alcím
terhére a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 37. Magosliget Szennyvíztisztító Telep
UV fertőtlenítési fokozat kiépítésének támogatása cím javára, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
4. 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 Magosliget Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) részére támogatási előlegként,
a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;
5. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 4. pont szerinti költségvetési támogatást a támogatói okirat kiadását
követően folyósítsa az Önkormányzat részére.
		

Orbán Viktor s. k.,
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1. melléklet az 1716/2021. (X. 12.) Korm. határozathoz
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.

Államháztartási
egyedi azonosító
393317

Fejezet
szám

IX.

Cím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

37
2

380073

Alcím
szám

K8
1

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Helyi önkormányzatok támogatásai
Magosliget Szennyvíztisztító Telep UV fertőtlenítési fokozat kiépítésének támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása
Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

forintban

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

12 700 000
-12 700 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

I. n.év

II. n.év

Kiemelt előirányzat
neve

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár

1 példány

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

Összesen
12 700 000

III. n.év

IV. n.év
12 700 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1717/2021. (X. 12.) Korm. határozata
az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Rábai Szakaszmérnökség új központi épülete felújításának
tervezéséhez szükséges forrás biztosításáról
A Kormány
1. egyetért az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Rábai Szakaszmérnökség új központi épülete felújításának
(a továbbiakban: Beruházás) a koncepciójával és a Beruházás ennek megfelelő előkészítésével az ingatlannyilvántartás szerinti Győr belterület 5775 helyrajzi számú ingatlanon;
2. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként a belügyminisztert jelöli ki;
3. a Beruházás előkészítésére és megvalósítására az Országos Vízügyi Főigazgatóságot jelöli ki;
4. a Beruházásnak a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 2. §
(2) bekezdés p) pontja szerinti előkészítő fázisára 30 000 000 forint forrást biztosít, azzal, hogy az előkészítési fázist
legkésőbb 2021. december 31-ig kell megvalósítani;
5. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,
a Beruházás 4. pont szerinti előkészítési fázisának finanszírozása érdekében 30 000 000 forint egyszeri
átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLVII. Gazdasági-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok
cím, 1. Központi tartalékok alcím, 2. Beruházási Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet
XIV. Belügyminisztérium fejezet, 17. Vízügyi igazgatóságok cím javára, elszámolási és a fel nem használt, valamint
a nem rendeltetésszerűen felhasznált rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel, az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a fel nem használt, valamint a nem rendeltetésszerűen felhasznált rész visszafizetése tekintetében
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
2022. február 28.
6. felhívja a belügyminisztert, hogy a Beruházás megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás
eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére a Beruházás megvalósításáról, a költségek,
a forrásigény és a kifizetések ütemezésének, valamint a felelősök bemutatásával;
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
2022. március 31.
7. a Beruházás során létrejövő vagyonelemek vagyonkezelőjeként az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot jelöli ki.
		

Orbán Viktor s. k.,
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1. melléklet az 1717/2021. (X. 12.) Korm. határozathoz
XIV. Belügyminisztérium
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

Államháztartási
egyedi azonosító
330039

Fejezet
szám

XIV.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

17

XLVII.

1

Kiemelt
előir.
szám

K6
1

2
K8
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
375739

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Belügyminisztérium
Vízügyi Igazgatóságok

Beruházások
Gazdaság-újraindítási Alap
Központi kezelésű előirányzatok
Központi tartalékok
Beruházás Előkészítési Alap
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

30 000 000

-30 000 000

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

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

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

XIV.
330039

17

Magyar Államkincstár 1 példány

Kiemelt előirányzat
neve

Belügyminisztérium
Vízügyi Igazgatóságok

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS

forintban
A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

30 000 000
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb: azonnal

Összesen

I.n.év
30 000 000

II. n.év

III.n.év

forintban
IV.n.év
30 000 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1718/2021. (X. 12.) Korm. határozata
a „Fényes Okos Intézmények Program” keretében egyes intézményekben történő világításkorszerűsítési
feladatok elvégzéséről energiahatékonysági szolgáltatási konstrukcióban című
1206/2020. (V. 8.) Korm. határozat módosításáról
A „Fényes Okos Intézmények Program” keretében egyes intézményekben történő világításkorszerűsítési feladatok
elvégzéséről energiahatékonysági szolgáltatási konstrukcióban című 1206/2020. (V. 8.) Korm. határozat a következő
5. és 6. ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„5. egyetért a Program keretében az 1. pont szerinti energiahatékonysági beruházásnak az Országos Kórházi
Főigazgatóság által fenntartott állami egészségügyi közszolgáltatást kiszolgáló ingatlanokra történő
kiterjesztésével;
6. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere
bevonásával tegye meg a szükséges intézkedéseket az 5. pontban meghatározott cél elérése érdekében.
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a felmerülés ütemében”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1719/2021. (X. 12.) Korm. határozata
a Roche Szolgáltató (Európa) Korlátolt Felelősségű Társaság és a ROCHE (MAGYARORSZÁG) GYÓGYSZER- ÉS
VEGYIANYAGKERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG magyarországi nagybefektetőkkel való
stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről
A Kormány felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, illetve az általa kijelölt személyt, hogy gondoskodjon
egyrészről a Magyarország Kormánya, másrészről a Roche Szolgáltató (Európa) Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 1133 Budapest, Véső u. 7.; cégjegyzékszám: 01-09-872964), valamint a ROCHE (MAGYARORSZÁG)
GYÓGYSZER- ÉS VEGYIANYAGKERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (székhely: 1112 Budapest,
Balatoni út 2/a; cégjegyzékszám: 01-09-387470) között kötendő stratégiai együttműködési megállapodás Kormány
nevében történő aláírásáról.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1720/2021. (X. 12.) Korm. határozata
az EFOP-2.4.1-16-2017-00067 azonosító számú („Szegregált élethelyzetek felszámolása Olaszliszkán
(ERFA)” című) projekt tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról, valamint
a felhívásban meghatározott elszámolható költségtípusok mértékének együttes összege túllépéséhez
történő hozzájárulásról
A Kormány
1. a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 5. melléklet
3.12.6. pontja alapján hozzájárul az EFOP-2.4.1-16-2017-00067 azonosító számú, „Szegregált élethelyzetek
felszámolása Olaszliszkán (ERFA)” című projekt (a továbbiakban: projekt) tekintetében a 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet 5. melléklet 3.12.1. pontjában meghatározott költségek közötti, ingatlanvásárlás költségtípusra
történő – a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.3.6.4. pontja szerinti százalékos korlátot meghaladó
mértékű – átcsoportosításához;
2. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.12.7. pontja alapján hozzájárul, hogy a projekt tekintetében
a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.12.1. pontjában meghatározott költségtípusokra vonatkozó
mértékek együttes összege a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.12.1a. pontja szerinti mértéket
meghaladja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1721/2021. (X. 12.) Korm. határozata
az EFOP-2.4.1-16-2017-00085 azonosító számú („Mány Mátyás telep fejlesztése komplex programmal” című)
projekt támogatásának növeléséről
1. A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott
jogkörében eljárva
a)
egyetért az EFOP-2.4.1-16-2017-00085 azonosító számú, „Mány Mátyás telep fejlesztése komplex
programmal” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának növelésével, az 1. melléklet szerint,
b)
egyetért az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról
szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján azzal, hogy a projekt
keretemelése és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 5. §-át nem kell alkalmazni,
c)
felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a projekt támogatási szerződésének
1. melléklet szerinti módosításáról.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2021. november 30.
2. A Kormány egyetért azzal, hogy a projekt esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat F:3 mezőjében
meghatározott, összesen legfeljebb 83 762 600 forint összegű, az európai uniós forrás terhére el nem számolható
költség – a Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok
felhasználásának rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet. 9. § (1) bekezdés f ) pontja alapján – a központi
költségvetés XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezet Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön finanszírozásra.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1721/2021. (X. 12.) Korm. határozathoz
A

B

C

D

E

F

G

H

Többlettámogatás legfeljebb

1.

(forint)
A 481/2021. (VIII. 13.)

2.

Projekt azonosító

Projekt

Kedvezményezett

száma

megnevezése

neve

Eredeti
támogatás
(forint)

Korm. rendelet 9. §

Projekt

Az EFOP keretében

(1) bekezdés f ) pontja

megnövelt

Projekt rövid

finanszírozandó

alapján az EFOP hazai

összköltsége

bemutatása

összeg

társfinanszírozás

(forint)

(forint)

terhére
finanszírozandó összeg
(forint)

A projekt keretében
5 db szociális

Mány Mátyás
3.

EFOP-2.4.1-16-

telep fejlesztése

Mány Község

2017-00085

komplex

Önkormányzata

bérlakás, továbbá
192 550 089

7 449 911

83 762 600

283 762 600

egy Csillag
szolgáltatópont

programmal

kialakítása történik
meg.

A Kormány 1722/2021. (X. 12.) Korm. határozata
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának
növeléséről
A Kormány
1. a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a)
egyetért az 1. melléklet szerint az ott felsorolt projektek (a továbbiakban: projektek) támogatásának
növelésével és forrásszerkezetének módosításával,
b)
egyetért a projektek 1. mellékletben foglalt táblázat G oszlopa szerinti többlettámogatásának a Terület- és
a Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) 3., illetve 4. prioritása rendelkezésre álló kerete
terhére történő finanszírozásával,
c)
felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a projektek támogatási szerződéseinek 1. melléklet szerinti
módosításának kezdeményezéséről;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. egyetért azzal, hogy a projektek esetén az 1. mellékletben foglalt táblázat H oszlopában meghatározott, összesen
legfeljebb 29 285 605 forint összegű, európai uniós forrás terhére el nem számolható költség – a Gazdaságújraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának
rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 481/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet] 9. §
(1) bekezdés f ) pontja alapján – 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,
1. Kohéziós politikai operatív programok 2014–2020 alcím, 3. Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) jogcímcsoport
hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön finanszírozásra;
3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a forrás biztosításáról.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

C
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1. melléklet az 1722/2021. (X. 12.) Korm. határozathoz
D

1.

E

F

G

Eredeti forrásszerkezet

H

I

Változás

száma

Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve

2.

K

L

M

Módosított forrásszerkezet

A 481/2021.

Projekt azonosító

J

A 481/2021.

(VIII. 13.)

A 481/2021. (VIII. 13.)

(VIII. 13.)

A TOP keretében

Korm. rendelet

Korm. rendelet 9. §

Korm. rendelet

megítélt hatályos

9. § (1) bekezdés

támogatás

f ) pontja alapján

Módosítás előtti

A TOP keretében
finanszírozandó

(1) bekezdés f ) pontja

A TOP

9. § (1) bekezdés

alapján a TOP hazai

keretében

f ) pontja alapján

társfinanszírozás

finanszírozandó

a TOP hazai

terhére

összeg

társfinanszírozás

finanszírozandó

(forint)

terhére

(forint)

a TOP hazai

összköltség

(eredetileg megítélt

társfinanszírozás

(forint)

támogatási összeg,

terhére

forint)

finanszírozandó

összeg

összeg

(forint)

összeg
(forint)

Saját forrás/
el nem
számolható
ÁFA

Módosítást
követő

Projekt rövid bemutatása

összköltség
legfeljebb
(forint)

finanszírozandó
összeg

(forint)

(forint)
Az önkormányzat
tulajdonában lévő
Községháza vonatkozásában
fejlesztésre kerül a
homlokzati hőszigetelés,

3.

TOP-3.2.1-16-BS1-

A kamuti községháza

Kamut Község

2018-00073

energetikai fejlesztése

Önkormányzata

25 687 027

0

25 687 027

0

+ 7 174 291

25 687 027

7 174 291

0

32 861 318

a födémszigetelés és a fűtési
rendszer. Projektarányos
akadálymentesítés,
napelemes rendszer
kiépítése, valamint
világításkorszerűsítés
valósul meg.
A projekt során megvalósul
az általános iskola és az
orvosi rendelő energetikai
korszerűsítése, azaz

4.

határoló szerkezetek

TOP-3.2.1-16-BS1-

Rendelő és Általános Iskola

Kertészsziget Község

2018-00079

épületeinek energetikai

Önkormányzata

korszerűsítése

46 682 380

0

46 682 380

+ 5 415 085

+ 7 970 955

52 097 465

7 970 955

0

60 068 420

korszerűsítése,
világításkorszerűsítés,
valamint egy 2 kW-os HMKE
fejlesztés.
A Felhívás előírásainak
megfelelve sor kerül az
épületek projektarányos
akadálymentesítésére is.
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fűtéskorszerűsítés, a külső
A Kertészszigeti Orvosi

intézmény személyes
gondoskodást nyújtó
szociális és gyermekjóléti
alapszolgáltatási feladatokat
lát el. A projekt keretében
Szociális alapszolgáltatások

5.

TOP-4.2.115-VE1-2016-00010

infrastruktúrájának
fejlesztése a Balatonkenesei
Szociális Társulás működési
területén

Balatonkenese,

Balatonkenese településen

Balatonfőkajár,

az ételszállításra alkalmas

Balatonvilágos, Csajág,
Küngös, Balatonakarattya
Intézményfenntartó Társulás

91 859 470

0

91 859 470

0

+ 14 140 359

91 859 470

14 140 359

0

105 999 829

mikrobusz és ehhez
kapcsolódóan fedett
beálló megépítésére kerül
sor. Küngös településen
egy különálló, új épület
építése valósul meg a
kliensek fogadására.
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A Társulás által működtetett

Eszközbeszerzésre, valamint
kerékpárok beszerzésére is
sor kerül.

8603

8604

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 190. szám

A Kormány 1723/2021. (X. 12.) Korm. határozata
a csongrádi kézilabda munkacsarnok építéséről
A Kormány a Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Programmal kapcsolatos intézkedésekről szóló 1278/2017. (VI. 2.)
Korm. határozatban foglaltak végrehajtása érdekében
1. egyetért a csongrádi kézilabda munkacsarnok (a továbbiakban: Beruházás) programszerű kormányzati magasépítési
beruházásként történő megvalósításával az ingatlan-nyilvántartás szerinti Csongrád belterület 4927 helyrajzi
számú ingatlanon, azzal, hogy a Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek a Nemzeti Sportközpontok
vagyonkezelésébe kerüljenek;
2. a Beruházás megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló
1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség
által vállalható kötelezettség összegét 1 600 290 833 forintban határozza meg;
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter kezdeményezése
alapján gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2021. évi részének finanszírozása érdekében 146 042 111 forint
rendelkezésre állásáról a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési
Beruházások cím, 2. Programszerű magasépítési beruházások alcím, 5. Kézilabda Munkacsarnok fejlesztések
megvalósítása jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
4. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával
gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2022–2023. évi részeinek rendelkezésre állásáról, az alábbiak szerint:
a)
a 2022. évben a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési
Beruházások címen belül,
b)
a 2023. év tekintetében a 2023. évi központi költségvetés kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat
finanszírozó fejezetében.
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében a felmerülés ütemében
a b) alpont tekintetében a 2023. évi központi költségvetés tervezése során
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1724/2021. (X. 12.) Korm. határozata
a demecseri kézilabda munkacsarnok építéséről
A Kormány a Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Programmal kapcsolatos intézkedésekről szóló 1278/2017. (VI. 2.)
Korm. határozatban foglaltak végrehajtása érdekében
1. egyetért a demecseri kézilabda munkacsarnok (a továbbiakban: Beruházás) programszerű kormányzati
magasépítési beruházásként történő megvalósításával az ingatlan-nyilvántartás szerinti Demecser belterület
214/4 helyrajzi számú ingatlanon, azzal, hogy a Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek
a Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésébe kerüljenek;
2. a Beruházás megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló
1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség
által vállalható kötelezettség összegét 1 401 736 236 forintban határozza meg;
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter kezdeményezése
alapján gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2021. évi részének finanszírozása érdekében 132 450 108 forint
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rendelkezésre állásáról a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési
Beruházások cím, 2. Programszerű magasépítési beruházások alcím, 5. Kézilabda Munkacsarnok fejlesztések
megvalósítása jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
4. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával
gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2022–2023. évi részeinek rendelkezésre állásáról, az alábbiak szerint:
a)
a 2022. évben a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési
Beruházások címen belül,
b)
a 2023. év tekintetében a 2023. évi központi költségvetés kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat
finanszírozó fejezetében.
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében a felmerülés ütemében
a b) alpont tekintetében a 2023. évi központi költségvetés tervezése során
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1725/2021. (X. 12.) Korm. határozata
a makói kézilabda munkacsarnok építéséről
A Kormány a Kézilabda Munkacsarnok-fejlesztési Programmal kapcsolatos intézkedésekről szóló 1278/2017. (VI. 2.)
Korm. határozatban foglaltak végrehajtása érdekében
1. egyetért a makói kézilabda munkacsarnok (a továbbiakban: Beruházás) programszerű kormányzati magasépítési
beruházásként történő megvalósításával az ingatlan-nyilvántartás szerinti Makó belterület 8054/2 helyrajzi
számú ingatlanon, azzal, hogy a Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek a Nemzeti Sportközpontok
vagyonkezelésébe kerüljenek;
2. a Beruházás megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló
1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség
által vállalható kötelezettség összegét 1 383 594 261 forintban határozza meg;
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter kezdeményezése
alapján gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2021. évi részének finanszírozása érdekében 127 677 423 forint
rendelkezésre állásáról a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési
Beruházások cím, 2. Programszerű magasépítési beruházások alcím, 5. Kézilabda Munkacsarnok fejlesztések
megvalósítása jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
4. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával
gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2022–2023. évi részeinek rendelkezésre állásáról, az alábbiak szerint:
a)
a 2022. évben a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési
Beruházások címen belül,
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b)

a 2023. év tekintetében a 2023. évi központi költségvetés kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat
finanszírozó fejezetében.
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében a felmerülés ütemében
a b) alpont tekintetében a 2023. évi központi költségvetés tervezése során

		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1726/2021. (X. 12.) Korm. határozata
a pannonhalmi tanuszoda építéséről szóló 1082/2020. (III. 5.) Korm. határozat módosításáról
1. A pannonhalmi tanuszoda építéséről szóló 1082/2020. (III. 5.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat)
a következő 7. ponttal egészül ki:
(A Kormány a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program I. ütemének végrehajtása érdekében)
„7. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával
gondoskodjon a pannonhalmi tanuszoda építéséről szóló 1082/2020. (III. 5.) Korm. határozat módosításáról szóló
1726/2021. (X. 12.) Korm. határozattal módosított 2. pont szerinti összeg 2021. évi részének részbeni finanszírozása
érdekében 18 908 357 forint rendelkezésre állásáról a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló
2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt
Kormányzati Magasépítési Beruházások cím, 2. Programszerű magasépítési beruházások alcím, 4. Tanuszoda
fejlesztések megvalósítása jogcímcsoport javára.
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a felmerülés ütemében”
2. A Korm. határozat 2. pontjában az „1 108 839 274” szövegrész helyébe az „1 127 747 631” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1727/2021. (X. 12.) Korm. határozata
a Szent Imre Kórház konyhaépületének felújításáról
A Kormány az Egészséges Budapest Program végrehajtásával kapcsolatos 2017. évi forrásigény biztosításáról szóló 1425/2017.
(VI. 29.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtása érdekében
1. egyetért a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház konyhaépülete felújításának (a továbbiakban: Felújítás)
megvalósításával az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest belterület 3519/10 helyrajzi számú ingatlanon,
azzal, hogy a Felújítás keretében létrejövő vagyonelemek a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház vagyonkezelésébe
kerüljenek;
2. a Felújítás megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló
1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség
által vállalható kötelezettség összegét 1 671 140 795 forintban határozza meg;
3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,
a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaságújraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások cím,
1. Egyedi magasépítési beruházások alcímet a 60. Szent Imre Egyetemi Oktatókórház konyhaépülete felújításának
megvalósítása jogcímcsoporttal egészíti ki;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter kezdeményezése
alapján gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2021. évi részének finanszírozása érdekében 327 539 493 forint
forrás rendelkezésre állásáról a 3. pont szerinti előirányzaton;
Felelős:
pénzügyminiszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
5. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával
gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2022. évi részének rendelkezésre állásáról a Magyarország 2022. évi központi
költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaságújraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások címen belül.
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1728/2021. (X. 12.) Korm. határozata
a Környe község közigazgatási területén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
A Kormány a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel beruházási célterületté nyilvánítja a Környe község közigazgatási területén fekvő, az ingatlannyilvántartás szerinti Környe külterület 0298/10, 0298/12, 0298/14, 0298/16, 0295/66, 0295/68, 0295/74 és 0295/76
helyrajzi számú földrészleteket, valamint az ezen földrészletekből a telekalakítási eljárásban hozott döntés
véglegessé válását követően kialakított földrészleteket.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1729/2021. (X. 12.) Korm. határozata
a perbáli Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola fejlesztéséről szóló
1776/2019. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról
1. A perbáli Kis-forrás Német Nemzetiségi Általános Iskola fejlesztéséről szóló 1776/2019. (XII. 23.) Korm. határozat
(a továbbiakban: Korm. határozat) a következő 7. ponttal egészül ki:
[A Kormány a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló tanterem,
tornaterem és tanuszoda beruházások előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1281/2017. (VI. 2.)
Korm. határozatban foglaltak végrehajtása érdekében]
„7. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával
gondoskodjon a 3. pont szerinti összeg 2022. évi részének rendelkezésre állásáról a Magyarország 2022. évi központi
költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaságújraindítási Alap – Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások címen belül.
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a felmerülés ütemében”
2. A Korm. határozat 3. pontjában a „783 653 862” szövegrész helyébe a „860 333 351” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1730/2021. (X. 12.) Korm. határozata
a Keszthelyi magyar nagyfehér hússertés génmegőrzése című projekt megvalósításához szükséges forrás
biztosításáról szóló 1754/2018. (XII. 20.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány
a)
egyetért azzal, hogy a Keszthelyi magyar nagyfehér hússertés génmegőrzése című projekt megvalósításához
szükséges forrás biztosításáról szóló 1754/2018. (XII. 20.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat)
alapján megvalósuló fejlesztés szakmai tartalma új moduláris kísérleti biogáz-létesítmény (a továbbiakban:
létesítmény) telepítésével egészüljön ki;
b)
egyetért az a) alpont szerinti létesítmény telepítésének előkészítése és megvalósítása érdekében
a projekt támogatási keretének 500 000 000 forinttal történő megemelésével.
2. A Korm. határozat
a)
1. pontjában az „1 827 589 140” szövegrész helyébe a „2 327 589 140” szöveg,
b)
6a. pontjában a „322 370 000” szövegrész helyébe a „822 370 000” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

8609

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 190. szám

A miniszterelnök 63/2021. (X. 12.) ME határozata
az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok magyar tagozati elnökeinek
kinevezéséről
1. A kormányközi vegyes bizottságok tagjainak és tisztségviselőinek kijelöléséről szóló 2118/2008. (VIII. 27.)
Korm. határozat 3. pont a) alpontja szerinti jogkörömben eljárva a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése
alapján
Dr. Pacsay-Tomassich Orsolyát
a Magyar–Nigériai Gazdasági Vegyes Bizottság
magyar tagozati elnökévé nevezem ki.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

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

