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III. Kormányrendeletek

A Kormány 185/2021. (IV. 21.) Korm. rendelete
az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint 
az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló  
256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28.  § (3)  bekezdés  
a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el:

1. §  Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint 
az  ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 2/C. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  mozgóbér elemek számítási alapja az  egyes, az  egészségügyi katonák és az  egészségügyi honvédelmi 
alkalmazottak jogállására vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 601/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 5.  §  
(3)–(3b) bekezdése, valamint 10. § (3)–(3b) bekezdése szerinti illetmény.”

2. §  Az R. 6. alcíme a következő 8. §-sal egészül ki:
„8. § E rendeletnek az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, 
valamint az  ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.)  
Korm. rendelet módosításáról szóló 185/2021. (IV. 21.) Korm. rendelettel megállapított 2/C.  § (1a)  bekezdését  
2021. március 1-jétől kell alkalmazni.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 186/2021. (IV. 21.) Korm. rendelete
az egyes, az egészségügyi katonák és az egészségügyi honvédelmi alkalmazottak jogállására vonatkozó 
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 601/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet és a honvédelemért felelős miniszter 
irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az ennek irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi 
szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről szóló 691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

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

1. Az egyes, az egészségügyi katonák és az egészségügyi honvédelmi alkalmazottak jogállására 
vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 601/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Az egyes, az  egészségügyi katonák és az  egészségügyi honvédelmi alkalmazottak jogállására vonatkozó 
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 601/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 601/2020. Korm. rendelet) 
1. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  1/A.  §-t, a  2/A.  §-t, a  4.  § (2)  bekezdését és az  5.  § (3a) és (3b)  bekezdését az  állomány honvédelmi 
egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott, az  Eütev. 4.  § b)  pontja szerinti egészségügyben dolgozó tagjára is 
alkalmazni kell.
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(6) Az  1/A.  §-t, a  7/A.  §-t, a  9.  § (2)  bekezdését és a  10.  § (3a) és (3b)  bekezdését a  honvédelmi egészségügyi 
szolgáltatónál foglalkoztatott, az Eütev. 4. § b) pontja szerinti egészségügyben dolgozó honvédelmi alkalmazottra is 
alkalmazni kell.”

2. §  A 601/2020. Korm. rendelet 1. alcíme a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § [A honvédelmi egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott magasabb vezetők és vezetők fogalmának 
meghatározása]
(1) A honvédelmi egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott magasabb vezetőnek minősül
a) a honvédelmi egészségügyi szolgáltató vezetője, a  honvédelmi egészségügyi szolgáltató alapító okiratában 
meghatározott, közfinanszírozott területi ellátási kötelezettséggel rendelkező szervezeti egység (a továbbiakban: 
honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység) vezetője, valamint
b) a honvédelmi egészségügyi szolgáltató vezetőjének a  helyettese és gazdasági helyettese, a  honvédelmi 
egészségügyi szolgáltató gazdasági igazgatója, a  honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység 
vezetőjének a  honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az  ennek 
irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről szóló 691/2020.  
(XII. 29.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése szerinti helyettese (a továbbiakban: felügyeleti helyettes), a honvédelmi 
egészségügyi szolgáltató szervezeti egység orvosigazgatója (szakmai főigazgató-helyettese), ápolási igazgatója.
(2) Vezetőnek minősül – az  (1)  bekezdésben foglaltakat ide nem értve – a  honvédelmi egészségügyi szolgáltató 
szervezeti elemének vezetője és annak helyettese, valamint a főgyógyszerész.”

3. §  A 601/2020. Korm. rendelet a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § [Munkáltatói jogkörök gyakorlása]
A Hjt. 4. § (1) bekezdésétől eltérően az állományilletékes parancsnoki jogkör gyakorlására jogosultakat, jogköreiket 
és a  jogkörgyakorlás rendjét a  honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti és működési szabályzata is 
meghatározhatja.”

4. §  A 601/2020. Korm. rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § [Teljesítményértékelés]
(1) Az 5. § (3) bekezdése szerinti fizetési fokozathoz tartozó illetmény és a 6. § szerinti illetmény legfeljebb 20%-os 
növelése a  Hjt. 87.  §-a szerinti teljesítményértékelés alapján történhet, ha az  értékelés kiemelkedő vagy jó szintű. 
Az illetmény növeléséről a munkáltatói jogkört gyakorló dönt.
(2) Nem jogosult a  teljesítményértékelésen alapuló illetménynövelésre az  állomány 1/A.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott magasabb vezetőnek minősülő tagja.”

5. § (1) A 601/2020. Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az orvos, szakorvos, fogorvos, szakfogorvos, gyógyszerész, szakgyógyszerész, továbbá a Kormány rendeletében 
meghatározott munkakörben foglalkoztatott egyéb, nem egészségügyi egyetemi végzettséggel, valamint 
nem egészségügyi egyetemi végzettséggel és egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkező 
egészségügyi katona, továbbá az Eütv. szerinti egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzést lezáró szakvizsga 
megszerzését megelőzően – az  ilyen szakvizsga megszerzése feltételeként előírt felsőfokú szakképesítéssel 
rendelkező és ezen szakképesítéshez kötött munkakörben foglalkoztatott – egészségügyi katona illetménye 
megállapítása során nem alkalmazható a Hjt. 122. § (1)–(1b), (6) bekezdése, 123–125. §-a, 127. és 128. §-a.”

 (2) A 601/2020. Korm. rendelet 5. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdéstől eltérően, az állomány 1/A. § (1) bekezdésében meghatározott magasabb vezetőnek minősülő 
tagja illetményének összegét egyedileg a  miniszter – az  országos kórház-főigazgató egyetértésével, az  országos 
kórház-főigazgató irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltatók vezetőinek juttatásai megállapítására vonatkozó 
alapelvekkel összhangban – állapítja meg, azzal, hogy az egészségügyi katonának minősülő
a) 1/A.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti magasabb vezető legalább az  1.  melléklet szerinti legmagasabb fizetési 
fokozathoz meghatározott összeg 106%-ára,
b) 1/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti magasabb vezető pedig legalább az 1. melléklet szerinti fizetési fokozatához 
tartozó illetmény 106%-ára
jogosult.
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(3b) A  miniszter – az  egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló  
528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eszjtv.vhr.) 24.  § (1)  bekezdés e)  pontjában foglaltak szerint 
az országos kórház-főigazgató által megállapított feltételekre és mértékre tekintettel – megállapíthatja az állomány 
1/A. § (2) bekezdésében meghatározott vezetőnek minősülő tagja illetményén felül járó vezetői juttatása feltételeit 
és mértékét.”

 (3) A 601/2020. Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az egészségügyi katona szolgálati viszonyban töltött ideje és a fizetési fokozatának megállapítása során a Hjt. 
92. § (2a) bekezdése szerinti pótszabadság mértéke szempontjából irányadó szolgálati időt kell figyelembe venni. 
Az  egészségügyi katona fizetési fokozatának megállapításához kérheti a  szabadfoglalkozás keretében, az  egyéni 
egészségügyi vállalkozóként, az egyéni cég tagjaként, a  társas vállalkozás tagjaként, az egyházi személyként vagy 
vallási egyesület vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagjaként töltött idejének beszámítását.”

 (4) A 601/2020. Korm. rendelet 5. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Az  Eütv. szerinti egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzést lezáró szakvizsga megszerzését 
megelőzően – az  ilyen szakvizsga megszerzése feltételeként előírt felsőfokú szakképesítéssel rendelkező és ezen 
szakképesítéshez kötött munkakörben foglalkoztatott – egészségügyi munkakörű katona illetménye az 1. melléklet 
szerinti 4. fizetési fokozatot akkor sem érheti el, ha a számára előírt várakozási idő eltelt.”

 (5) A 601/2020. Korm. rendelet 5. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) Az  országos kórház-főigazgató normatív utasítására figyelemmel a  miniszter a  (2)  bekezdés szerinti 
egészségügyi katona részére elrendelt átmeneti többletfeladatok – ide nem értve a  helyettesítést – teljesítéséért 
alkalmanként kiegészítő illetményt állapíthat meg.”

 (6) A 601/2020. Korm. rendelet 5. §-a a következő (10a) bekezdéssel egészül ki:
„(10a) A (10) bekezdés szerinti esetekre nem alkalmazható a Hjt. 55. §-a.”

6. §  A 601/2020. Korm. rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § [Az egészségügyi szakdolgozónak minősülő egészségügyi katona illetményére vonatkozó eltérő szabályok]
(1) Az  5.  § (2)  bekezdése hatálya alá nem tartozó egészségügyi katona az  egészségügyi ágazati előmeneteli 
szabályok szerinti – törvényben, a  Kormány rendeletében és a  Hjt. felhatalmazása alapján kiadott miniszteri 
rendeletben meghatározott – illetményre, valamint illetménypótlékra jogosult.
(2) A  miniszter – az  Eszjtv.vhr. 26.  § (1)  bekezdésében foglaltak szerint az  országos kórház-főigazgató által 
megállapított feltételekre és mértékre tekintettel – az  (1)  bekezdés szerinti egészségügyi katona részére további 
illetményen felüli díjazást, egyéb juttatást, támogatást állapíthat meg.”

7. §  A 601/2020. Korm. rendelet a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § [Munkáltatói jogkörök gyakorlása]
A Haj.tv. 6.  § (1)  bekezdésétől eltérően a  munkáltatói jogkörök gyakorlására jogosultak körét és hatáskörüket 
a honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti és működési szabályzata is meghatározhatja.”

8. §  A 601/2020. Korm. rendelet 8. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) A  honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység vezetője és a  felügyeleti helyettes az  Eütev. 1.  §-a 
szerinti gyógyító-megelőző tevékenységet kizárólag a  védelem-egészségügy körében, továbbá a  működési 
nyilvántartás megújítása céljából, a továbbképzése alapján szükséges gyakorlati pontok megszerzése érdekében és 
az ahhoz szükséges mértékben végezhet.”

9. §  A 601/2020. Korm. rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § [Minősítés]
(1) A 10. § (3) bekezdése szerinti fizetési fokozathoz tartozó illetmény összege minősítés alapján legfeljebb 20%-kal 
megemelhető, ha az egészségügyi honvédelmi alkalmazott kiválóan alkalmas minősítést kap. A 10. § (2) bekezdése 
szerinti egészségügyi honvédelmi alkalmazott minősítését évente legalább egy alkalommal el kell végezni.
(2) Nem jogosult a  minősítésen alapuló illetménynövelésre az  1/A.  § (1)  bekezdésében meghatározott magasabb 
vezetőnek minősülő honvédelmi alkalmazott.”



2522 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 65. szám 

10. § (1) A 601/2020. Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az orvos, szakorvos, fogorvos, szakfogorvos, gyógyszerész, szakgyógyszerész, továbbá a Kormány rendeletében 
meghatározott munkakörben foglalkoztatott egyéb, nem egészségügyi egyetemi végzettséggel, valamint 
nem egészségügyi egyetemi végzettséggel és egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkező 
egészségügyi honvédelmi alkalmazott, továbbá az Eütv. szerinti egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzést 
lezáró szakvizsga megszerzését megelőzően – az  ilyen szakvizsga megszerzése feltételeként előírt felsőfokú 
szakképesítéssel rendelkező és ezen szakképesítéshez kötött munkakörben foglalkoztatott – egészségügyi 
honvédelmi alkalmazott illetménye megállapítása során nem alkalmazható a Haj.tv. 62–76. §-a és 82. §-a.”

 (2) A 601/2020. Korm. rendelet 10. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  (3)  bekezdéstől eltérően, az  1/A.  § (1)  bekezdésében meghatározott magasabb vezetőnek minősülő 
honvédelmi alkalmazott illetményének összegét egyedileg a  miniszter – az  országos kórház-főigazgató 
egyetértésével, az országos kórház-főigazgató irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltatók vezetőinek juttatásai 
megállapítására vonatkozó alapelvekkel összhangban – állapítja meg, azzal, hogy az  egészségügyi honvédelmi 
alkalmazottnak minősülő
a) 1/A.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti magasabb vezető legalább az  1.  melléklet szerinti legmagasabb fizetési 
fokozathoz meghatározott összegre,
b) 1/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti magasabb vezető pedig legalább az 1. melléklet szerinti fizetési fokozatához 
tartozó illetményre
jogosult.
(3b) A miniszter – az Eszjtv.vhr. 24. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltak szerint az országos kórház-főigazgató által 
megállapított feltételekre és mértékre tekintettel – megállapíthatja az  1/A.  § (2)  bekezdésében meghatározott 
vezetőnek minősülő honvédelmi alkalmazott illetményén felül járó vezetői juttatása feltételeit és mértékét.”

 (3) A 601/2020. Korm. rendelet 10. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  egészségügyi honvédelmi alkalmazott honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban töltött idejét és fizetési 
fokozatát a Haj.tv. 83. § (1) és (2) bekezdése szerint kell megállapítani, továbbá be kell számítani a szabadfoglalkozás 
keretében, az egyéni egészségügyi vállalkozóként, az egyéni cég tagjaként, a társas vállalkozás tagjaként, az egyházi 
személyként vagy vallási egyesület vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagjaként töltött idejét is.”

 (4) A 601/2020. Korm. rendelet 10. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) Az  Eütv. szerinti egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzést lezáró szakvizsga megszerzését 
megelőzően az  – ilyen szakvizsga megszerzése feltételeként előírt felsőfokú szakképesítéssel rendelkező és 
ezen szakképesítéshez kötött munkakörben foglalkoztatott – egészségügyi honvédelmi alkalmazott illetménye 
az 1. melléklet szerinti 4. fizetési fokozatot akkor sem érheti el, ha a számára előírt várakozási idő eltelt.”

 (5) A 601/2020. Korm. rendelet 10. §-a a következő (10a) bekezdéssel egészül ki:
„(10a) Az  országos kórház-főigazgató normatív utasítására figyelemmel a  miniszter a  (2)  bekezdés szerinti 
egészségügyi honvédelmi alkalmazott részére elrendelt átmeneti többletfeladatok – ide nem értve a helyettesítést – 
teljesítéséért alkalmanként keresetkiegészítést állapíthat meg.”

 (6) A 601/2020. Korm. rendelet 10. §-a a következő (11a) bekezdéssel egészül ki:
„(11a) A (11) bekezdés szerinti esetekre nem alkalmazható a Haj.tv. 20. § (1) bekezdése.”

11. §  A 601/2020. Korm. rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § [Az egészségügyi szakdolgozónak minősülő egészségügyi honvédelmi alkalmazott illetményére vonatkozó eltérő 
szabályok]
(1) A  10.  § (2)  bekezdése hatálya alá nem tartozó egészségügyi honvédelmi alkalmazott az  egészségügyi ágazati 
előmeneteli szabályok szerinti – az  Eütev.-ben, a  Haj.tv.-ben, a  Kormány rendeletében és a  Haj.tv. felhatalmazása 
alapján kiadott miniszteri rendeletben meghatározott – illetményre, valamint illetménypótlékra jogosult.
(2) A  miniszter – az  Eszjtv.vhr. 26.  § (1)  bekezdésében foglaltak szerint az  országos kórház-főigazgató által 
megállapított feltételekre és mértékre tekintettel – az  (1)  bekezdés szerinti egészségügyi honvédelmi alkalmazott 
részére további illetményen felüli díjazást, egyéb juttatást, támogatást állapíthat meg.”

12. §  A 601/2020. Korm. rendelet 18. és 19. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„18. § Ha az 5. § (2) bekezdése szerinti egészségügyi katona 2021. január 1-jén érvényes, 5. § (5) bekezdés b) pontja 
szerinti illetménye kevesebb, mint a  Hjt. szerinti 2020. december 31-én érvényes illetmény távolléti díjba tartozó 
elemeinek összege, akkor részére az 5. § (3) bekezdése szerinti illetményt a különbözettel megnövelt összegben kell 
megállapítani.
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19.  § (1) Ha a  10.  § (2)  bekezdése szerinti egészségügyi honvédelmi alkalmazott 2021. január 1-jén érvényes, 
a  10.  § (3)  bekezdése szerinti – a  9.  § szerinti esetben a  megnövelt – illetménye kevesebb, mint a  Haj.tv. szerinti, 
2020. december 31-én érvényes illetménye, akkor részére a 10. § (3) bekezdése szerinti illetményt a különbözettel 
megnövelt összegben kell megállapítani.
(2) Az  (1)  bekezdés alkalmazásában a  2020. december 31-én érvényes illetmény alatt a  2020. december 31-én 
érvényes fizetési fokozat alapján járó illetmény – ideértve a  garantált illetménynél magasabb összegben 
megállapított illetményrészt is –, a  honvédelmi illetménykiegészítés, a  honvédelmi alkalmazottat folyamatosan 
megillető illetménypótlékok, valamint a  Haj.tv. 76.  § (1a)  bekezdés a)  pontja szerinti keresetkiegészítés együttes 
összegét kell érteni.”

13. §  A 601/2020. Korm. rendelet a következő 20. §-sal egészül ki:
„20.  § (1) E  rendeletnek az  egyes, az  egészségügyi katonák és az  egészségügyi honvédelmi alkalmazottak 
jogállására vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 601/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet és a  honvédelemért 
felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az  ennek irányítása alá tartozó egyéb 
egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről szóló 691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 186/2021. (IV. 21.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód.r.) megállapított 5. § (6) bekezdését, 
10. § (7) bekezdését, 18. §-át és 19. §-át 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) E  rendeletnek a  Mód.r.-rel megállapított 1.  § (5) és (6)  bekezdését, 1/A.  §-át, 2.  § (1)  bekezdését, 2/A.  §-át,  
5. § (3a)–(3b) és (5) bekezdését, 7. § (1) bekezdését, 7/A. §-át és 10. § (3a)–(5) bekezdését 2021. március 1-jétől kell 
alkalmazni.
(3) A  Mód.r. hatálybalépésének napjáig a  3.  § (2) és (3)  bekezdése, valamint a 8.  § (2) és (3)  bekezdése szerint 
kezdeményezett, de még el nem bírált kérelmekről a miniszter 2021. április 30-áig dönt.”

14. §  A 601/2020. Korm. rendelet
a) 2. § (1) bekezdésében az „a 3–6. §-ban” szövegrész helyébe az „az 1/A. §-ban és a 2/A–6. §-ban” szöveg,
b) 5. § (5) bekezdés a) pontjában a „(3) bekezdés szerinti illetményt,” szövegrész helyébe a „(3) bekezdés szerinti  

– a 4. § szerinti esetben a megnövelt – illetményt vagy a (3a) bekezdés szerinti illetményt,” szöveg,
c) 5. § (5) bekezdés b) pontjában a „(3) bekezdés szerinti illetmény” szövegrész helyébe a „(3) bekezdés szerinti  

– a 4. § szerinti esetben a megnövelt – illetmény vagy a (3a) bekezdés szerinti illetmény” szöveg,
d) 7. § (1) bekezdésében az „a 7–12. §-ban” szövegrész helyébe az „az 1/A. §-ban és a 7–12. §-ban” szöveg,
e) 10.  § (4) és (5)  bekezdésében a „tartozó illetményt” szövegrész helyébe a „tartozó – a  9.  § szerinti esetben 

a megnövelt – illetményt vagy a (3a) bekezdés szerinti illetményt” szöveg
lép.

15. §  Hatályát veszti a 601/2020. Korm. rendelet
a) 5. § (4) bekezdése és
b) 10. § (6) bekezdése.

2. A honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint 
az ennek irányítása alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről 
szóló 691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

16. §  A honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltató, valamint az  ennek irányítása 
alá tartozó egyéb egészségügyi szolgáltató irányításának veszélyhelyzeti rendjéről szóló 691/2020. (XII. 29.)  
Korm. rendelet [a továbbiakban: 691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet] 3.  § (3)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(3) A honvédelmi egészségügyi szolgáltató szervezeti egység vezetőjének az 1. § b) pontja szerinti egészségügyi 
szolgáltató irányításáért felelős helyettesét az  országos kórház-főigazgató és a  honvédelemért felelős miniszter 
együttesen bízza meg és vonja vissza magasabb vezetői megbízását.”

17. §  A 691/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a „nevezi ki” szövegrész helyébe a „bízza meg és vonja 
vissza magasabb vezetői megbízását” szöveg lép.
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3. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 187/2021. (IV. 21.) Korm. rendelete
a rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél működő egészségügyi szolgáltatóknál foglalkoztatottakra 
vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 644/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

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

1. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél működő egészségügyi szolgáltatóknál foglalkoztatottakra vonatkozó 
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 644/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 2.  §-a a  következő (6)–(9)  bekezdéssel  
egészül ki:
„(6) E rendelet alkalmazásában magasabb vezetőnek minősül
a) a Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ főigazgatója, valamint az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító 
Intézet főigazgató főorvosa, valamint
b) a Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ, valamint az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet
ba) orvos igazgatója,
bb) ápolási igazgatója és
bc) gazdasági vezetője.
(7) Az (1) bekezdés a) pontjában, illetve a (3) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően a  (6) bekezdés a) pontja 
szerinti magasabb vezető illetményének összegét egyedileg – az  országos kórház-főigazgató egyetértésével, 
az országos kórház-főigazgató irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltatók vezetőinek juttatásai megállapítására 
vonatkozó alapelvekkel összhangban – a kinevezésre jogosult vezető állapítja meg, azzal, hogy
a) ha a (6) bekezdés a) pontja szerinti magasabb vezető hivatásos szolgálati jogviszonyban áll, a Hszt. 154–158. §-a 
szerinti illetmény helyett az  Eszjtv. 1.  melléklete szerinti legmagasabb fizetési fokozathoz meghatározott összeg 
legalább 106%-ára,
b) ha a  (6)  bekezdés a)  pontja szerinti magasabb vezető rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban áll, 
a Hszt. 289. §-a szerinti illetmény helyett legalább az Eszjtv. 1. melléklete szerinti legmagasabb fizetési fokozathoz 
meghatározott összegre
jogosult.
(8) Az (1) bekezdés a) pontjában, illetve a (3) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően a (6) bekezdés b) pontja 
szerinti magasabb vezető illetményének összegét egyedileg – az  országos kórház-főigazgató egyetértésével, 
az országos kórház-főigazgató irányítása alá tartozó egészségügyi szolgáltatók vezetőinek juttatásai megállapítására 
vonatkozó alapelvekkel összhangban – a kinevezésre jogosult vezető állapítja meg, azzal, hogy
a) ha a (6) bekezdés b) pontja szerinti magasabb vezető hivatásos szolgálati jogviszonyban áll, a Hszt. 154–158. §-a 
szerinti illetmény helyett legalább az  Eszjtv. 1.  melléklete szerinti fizetési fokozathoz meghatározott összeg 
106%-ára,
b) ha a  (6)  bekezdés b)  pontja szerinti magasabb vezető rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban áll,  
a Hszt. 289. §-a szerinti illetmény helyett legalább az Eszjtv. 1. melléklete szerinti fizetési fokozathoz meghatározott 
összegre
jogosult.
(9) A (7) és (8) bekezdésben foglalt magasabb vezető illetményének a (4) bekezdésben foglaltak szerinti növelésére 
nincs lehetőség.”
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2. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél működő egészségügyi szolgáltatóknál foglalkoztatottakra vonatkozó 
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 644/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet a következő 8. §-sal egészül ki:
„8.  § E  rendeletnek a  rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél működő egészségügyi szolgáltatóknál 
foglalkoztatottakra vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 644/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról 
szóló 187/2021. (IV. 21.) Korm. rendelettel megállapított 2. § (6)–(9) bekezdését 2021. március 1-jétől kell alkalmazni.”

3. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél működő egészségügyi szolgáltatóknál foglalkoztatottakra vonatkozó 
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 644/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 5.  § (3)  bekezdés c)  pontjában az „az a) és 
b) pontba” szövegrész helyébe az „a magasabb vezetők körébe” szöveg lép.

4. §  Hatályát veszti a  rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél működő egészségügyi szolgáltatóknál 
foglalkoztatottakra vonatkozó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 644/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés 
a) és b) pontja.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 188/2021. (IV. 21.) Korm. rendelete
a magyarországi székhelyű gazdasági társaságok gazdasági célú védelméhez szükséges tevékenységi körök 
meghatározásáról szóló 289/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a  járványügyi készültségről szóló 2020.  évi 
LVIII. törvény 292. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A magyarországi székhelyű gazdasági társaságok gazdasági célú védelméhez szükséges tevékenységi körök 
meghatározásáról szóló 289/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 188/2021. (IV. 21.) Korm. rendelethez

 1. A  magyarországi székhelyű gazdasági társaságok gazdasági célú védelméhez szükséges tevékenységi körök 
meghatározásáról szóló 289/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 1.  mellékletében foglalt táblázat 3.  sora helyébe 
a következő rendelkezés lép:

(A B C

Szektor TEÁOR kód Ágazat)

3 Kommunikációs szektor 58 Kiadói tevékenység

59
Film, video, televízióműsor gyártása, 
hangfelvétel-kiadás

60 Műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás

61 Távközlés
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 2. A  magyarországi székhelyű gazdasági társaságok gazdasági célú védelméhez szükséges tevékenységi körök 
meghatározásáról szóló 289/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 1.  mellékletében foglalt táblázat a  következő 23.  sorral 
egészül ki:

(A B C

Szektor TEÁOR kód Ágazat)

23 Oktatás
8542 
8560

Felsőfokú oktatás
Oktatást kiegészítő tevékenység

A Kormány 189/2021. (IV. 21.) Korm. rendelete
az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, 
illetve következményeinek elhárítása érdekében a magyarországi székhelyű gazdasági társaságok 
gazdasági célú védelméhez szükséges intézkedések veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 3.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a  járványügyi készültségről szóló  
2020. évi LVIII. törvény (a  továbbiakban: Törvény) 277.  § (1)  bekezdésében meghatározott határidőtől eltérően 
a 2021. december 31-ig létrejött jogügyletekkel összefüggésben kell bejelentést tenni.

 (2) A Törvény 276. § 1. pontjától eltérően az ágazati európai uniós és nemzeti jog által nem szabályozott, a hálózatok 
és berendezések biztonságára és működőképességére, valamint az  ellátás folyamatosságára vonatkozó 
vagy a  nemzetgazdasági szempontból alapvető gazdaságstratégiai érdekkel összefüggő közérdek minősül 
államérdeknek.

 (3) A Törvény 276. § 3. pontjától eltérően az olyan magyarországi székhelyű korlátolt felelősségű társaság, zártkörűen 
működő részvénytársaság, nyilvánosan működő részvénytársaság vagy felsőoktatási intézmény mint jogi személy 
minősül stratégiai társaságnak, amelynek a  Kormány rendeletében meghatározott fő- vagy további tevékenységi 
körként végzett tevékenysége az  e  tevékenység szerinti stratégiai jelentőségű ágazatba tartozik, így különösen 
az energia-, a közlekedés, a kommunikáció ágazatba, valamint az Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések 
átvilágítási keretének létrehozásáról szóló, 2019. március 19-i (EU) 2019/452 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
4. cikk (1) bekezdés a)–e) pontja szerinti – ide nem értve a pénzügyi infrastruktúrát – ágazatokba.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. § (1) A Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 
hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet 2021. május 23-án hatályát veszti.

4. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően tett bejelentés alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 190/2021. (IV. 21.) Korm. rendelete
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az  országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: OTÉK) 42. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  (2)  bekezdéstől eltérően, a  lakás és üdülő önálló rendeltetési egysége után a  helyi építési szabályzatban 
meghatározott számú személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy a  helyi építési szabályzat 
kötelezően legfeljebb egy személygépkocsi elhelyezését írhatja elő.”

 (2) Az OTÉK a következő 120. §-sal egészül ki:
„120.  § (1) E  rendeletnek az  országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 
Korm. rendelet módosításáról szóló 190/2021. (IV. 21.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: MódR7.) módosított 
42.  § (2)  bekezdését, 111.  § (1)  bekezdését és 4. számú mellékletét, valamint megállapított 42.  § (2a)  bekezdését 
– a  (2)  bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a  MódR7. hatálybalépésekor folyamatban lévő építési 
tevékenységeknél – ideértve az ezzel összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket is –, valamint a folyamatban lévő, 
településrendezési eszközök készítésével, módosításával kapcsolatos eljárásokban is alkalmazni kell.
(2) Ha a helyi (kerületi) építési szabályzat a MódR7. hatálybalépésekor olyan rendelkezést tartalmaz, amely alapján 
a  42.  § (2a)  bekezdésében foglalt felső értéknél több személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani, akkor a  helyi 
(kerületi) építési szabályzat e rendelkezése szerinti számú személygépkocsi helyett kötelezően egy személygépkocsi 
elhelyezését kell biztosítani.”

2. §  Az OTÉK
a) 42. § (2) bekezdésében az „a 4. számú melléklet szerint meghatározott számú személygépkocsi elhelyezését 

kell biztosítani azzal, hogyha egy építési telken négy vagy több lakás vagy üdülő önálló rendeltetési egységet 
helyeznek el, önálló rendeltetési egységenként 1,5 személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani” szövegrész 
helyébe az  „a (2a)  bekezdésben foglaltak kivételével a  4. számú melléklet szerint meghatározott számú 
személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani” szöveg,

b) 111. § (1) bekezdésében az „elhelyezési és beépítési szabály” szövegrész helyébe az „elhelyezési és beépítési 
szabály, valamint a 42. § (2a) bekezdése szerinti követelmény” szöveg

lép.

3. §  Hatályát veszti az OTÉK 4. számú melléklet 1. pontja.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A miniszterelnök kabinetfőnökének 2/2021. (IV. 21.) MK rendelete
a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló  
2/2018. (XII. 28.) MK rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet I.  pont 20.  alpontjában és 41.  alpont 
k)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben  – 
a következőket rendelem el:

1. §  A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) MK rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) 2. § (3) bekezdése a következő 16. és 17. ponttal egészül ki:
[Az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat]
„16. 4. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 56a. cikke szerinti regionális repülőterekre irányuló támogatás;
17. 4. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 56c. cikke szerinti belvízi kikötőkre irányuló támogatás”
(nyújtható.)

2. §  A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E fejezet alkalmazásában
1. acélipar: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 43. pontja szerinti tevékenység;
2. alapkutatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 84. pontja szerinti kísérleti vagy elméleti munka, amelyet 
elsősorban a jelenségek vagy megfigyelhető tények hátterével kapcsolatos új ismeretek megszerzésének érdekében 
folytatnak, anélkül, hogy kilátásba helyeznék azok közvetlen üzleti alkalmazását vagy felhasználását;
3. alkalmazott kutatás:  a 651/2014/EU bizottság rendelet 2.  cikk 85.  pontja szerinti tervezett kutatás vagy kritikus 
vizsgálat, melynek célja új ismeretek és szakértelem megszerzése új termékek, eljárások vagy szolgáltatások 
kifejlesztéséhez vagy a létező termékek, eljárások vagy szolgáltatások jelentős mértékű fejlesztések elősegítéséhez;
4. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és 
a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja szerinti 
támogatás;
5. átlagos éves utasforgalom: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 148. pontja szerinti utasforgalom;
6. áttelepítés: ha
a) a kérelmet benyújtó beruházó vagy a  kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó 
azonos vagy hasonló tevékenységet vagy annak egy részét az EGT-megállapodás egyik szerződő felének területén 
található létesítményből (eredeti létesítmény) az EGT-megállapodás egy másik szerződő felének területén található 
azon létesítménybe helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül (támogatott létesítmény),
b) az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás legalább részben 
ugyanazokat a célokat szolgálja és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy igényeit elégíti ki, és
c) a kérelmet benyújtó beruházó vagy a  kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozás 
valamely az  EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azonos vagy hasonló tevékenység körében 
munkahelyek szűnnek meg;
7. azonos vagy hasonló tevékenység: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 50. pontja szerinti tevékenység;
8. belvízi hajó: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 164. pontja szerinti jármű;
9. belvízi kikötő: olyan vízi és szárazföldi részből álló terület, amely infrastruktúrája és berendezései révén lehetővé 
teszi belvízi hajók fogadását, azok ki- és berakodását, az  áruk tárolását, fogadását és feladását, illetve az  utasok, 
a  legénység és egyéb személyek fel- és leszállását, ideértve minden egyéb olyan infrastruktúrát is, amelyre 
a kikötőben a közlekedési vállalkozóknak szükségük van;
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10. bérköltség: a támogatás kedvezményezettje által ténylegesen fizetendő teljes összeg, amely egy meghatározott 
időszakban magában foglalja az adózás előtti bruttó bért, a kötelező járulékokat a 651/2014/EU bizottsági rendelet 
2. cikk 31. pontja szerint;
11. csoportmentességi rendeletek:  a 651/2014/EU bizottsági rendelet, a  702/2014/EU bizottsági rendelet és 
az 1388/2014/EU bizottsági rendelet;
12. diszkont kamatláb: az Atr. 2. § 3. pontja szerinti kamatláb;
13. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdésében és az 1408/2013/EU 
bizottsági rendelet 2. cikk 2. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő vállalkozás;
14. eljárási innováció: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 97. pontja szerinti innováció;
15. első kereskedelmi értékesítés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikke 75. pontja szerinti értékesítés;
16. elsődleges mezőgazdasági termelés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 9. pontja szerinti termelés;
17. elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség;
18. energetikai célú infrastruktúra:  a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 130.  pontja szerinti fizikai berendezés 
vagy létesítmény;
19. észszerű nyereség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 142. pontja szerinti nyereség;
20. fizikai átengedés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 136. pontja szerinti függetlenítés;
21. földi kiszolgálás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 151. pontja szerinti kiszolgálás;
22. független harmadik fél: az a vállalkozás, ami nem minősül egy másik meghatározott vállalkozás vonatkozásában 
a  651/2014/EU bizottsági rendelet I.  melléklet 3.  cikk (2)  bekezdése szerinti partnervállalkozásnak vagy 
(3) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozásnak;
23. független magánbefektető: az a magánbefektető, aki a befektetés tárgyát képező kis- és középvállalkozásnak nem 
részvényese, különösen a tulajdonosi szerkezettől függetlenül az üzleti angyal és a pénzügyi közvetítő, ha az teljes 
mértékben viseli befektetése kockázatát;
24. hátrányos helyzetű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 4. pontja szerinti munkavállaló;
25. helyi infrastruktúra:  az az  infrastruktúra, ami helyi szinten járul hozzá az  üzleti és fogyasztói környezet 
korszerűsítéséhez és ipari bázisok fejlesztéséhez;
26. hitel: az a megállapodás, amiben a hitelező kötelezi magát, hogy meghatározott pénzösszeget meghatározott 
időre a  hitelfelvevő rendelkezésére bocsát, és amely a  hitelfelvevőt arra kötelezi, hogy meghatározott időszakon 
belül visszafizesse az összeget (pl. kölcsön vagy egyéb finanszírozási eszköz, ideértve a lízinget is, amely a hitelező 
számára elsődlegesen minimumhozamot nyújt azzal, hogy már meglévő hitel kiváltása nem finanszírozható);
27. hivatásos csapat: az a sportvállalkozás, amely hivatásos sportolót alkalmaz;
28. hivatásos sportoló:  az a  sportoló, aki jövedelemszerzési céllal, foglalkozásszerűen vagy más módon, 
ellenszolgáltatás fejében folytat sporttevékenységet;
29. hozzáférési infrastruktúra: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 159. pontja szerinti infrastruktúra;
30. immateriális javak: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti javak;
31. induló beruházás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 49. pontja szerinti beruházás;
32. innovációs tanácsadás:  a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 94.  pontjában meghatározott feltételeknek 
megfelelő tanácsadás, segítségnyújtás és képzés;
33. innovációs támogató szolgáltatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 95. pontja szerinti szolgáltatás;
34. kezességvállalás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 67. pontja szerinti kötelezettségvállalás;
35. kezességvállalási mérték: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 68. pontja szerinti mérték;
36. kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó: az a beruházó, amely a kérelmet benyújtó 
beruházóval a  számvitelről szóló 2000.  évi C.  törvény (a  továbbiakban: Sztv.) szerinti anya- vagy leányvállalati 
kapcsolatban áll;
37. kiegészítő befektetés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 77. pontja szerinti befektetés;
38. kikötői felépítmény: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 158. pontja szerinti felépítmény;
39. kikötői infrastruktúra: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 157. pontja szerinti infrastruktúra;
40. kilépési stratégia:  adott részesedésre vonatkozó tulajdonviszony pénzügyi közvetítő vagy befektető általi 
megszüntetésére vonatkozó terv, különösen kereskedelmi értékesítés, leírás, részvények, kölcsönök visszafizetése, 
más pénzügyi közvetítő vagy egyéb befektető részére történő eladás, pénzügyi intézmény részére történő eladás, 
valamint nyilvános forgalomba hozatallal történő értékesítés;
41. kísérleti fejlesztés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 86. pontja szerinti fejlesztés;
42. kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint meghatározott vállalkozás;
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43. kis forgalmú repülőtér: olyan repülőtér, amelynek az átlagos éves utasforgalma a támogatás odaítélését megelőző 
két pénzügyi évben nem haladta meg a 200 000 főt, valamint a támogatás következtében a repülőtér átlagos éves 
utasforgalma előzetes, megalapozott előrejelzések alapján nem emelkedik 200 000 fő fölé a támogatás odaítélését 
követő két pénzügyi évben;
44. kiváltási tőke: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 78. pontja szerinti tőke;
45. kockázatfinanszírozási célú befektetés: a végső kedvezményezett kis- és középvállalkozásnak nyújtott sajáttőke- és 
kvázisajáttőke-befektetés, hitel, kezességvállalás, illetve ezek kombinációja;
46. kotrás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 160. pontja szerinti tevékenység;
47. közösségi bormarketing:  olyan ágazati marketing-együttműködés, amely túllép a  vállalati 
marketingtevékenységen, és azt egy termelői csoport, borvidék, borrégió vagy a magyar borászat egésze számára, 
az érintettek érdekében, azokkal együttműködve végzik;
48. közszolgáltatás: az EUMSz 106. cikk (2) bekezdése szerinti általános gazdasági érdekű szolgáltatás;
49. kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 11. szakasz 
53. cikke szerinti támogatás;
50. kutató-tudásközvetítő szervezet: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerinti szervezet;
51. kutatási infrastruktúra: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 91. pontja szerinti infrastruktúra;
52. légitársaság: a  2017/1084/EU bizottsági rendelettel módosított 651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 
145. pontja szerinti légitársaság;
53. létesítmény: funkcionálisan megbonthatatlan egészet képező termelő vagy szolgáltató egység;
54. kvázisajáttőke-befektetés: a saját tőke és a hitelfinanszírozás közé besorolt finanszírozási forma, amely az elsőhelyi 
hitelnél magasabb, de a törzsrészvénynél alacsonyabb kockázattal jár, és a nemfizetéssel szemben nincs biztosítva, 
valamint amelynek hozama a  tulajdonos számára elsősorban a  célvállalkozás nyereségétől vagy veszteségétől 
függ, különösen a biztosíték nélküli és alárendelt kölcsöntőke – ideértve a mezzanin tőkét is –, a tőkévé alakítható 
adósság vagy elsőbbségi tőke;
55. létesítmény felvásárlása: egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök és immateriális javak piaci 
feltételek mellett történő megvásárlása, ha a létesítmény bezárásra került, vagy – ha nem vásárolják meg – bezárásra 
került volna, és – kivéve, ha egy kisvállalkozást az  eladónak a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.  évi V.  törvény 
szerinti közeli hozzátartozója vagy korábbi munkavállalója vásárol meg – a  felvásárló beruházó a  létesítmény 
tulajdonosától független harmadik fél;
56. magasan képzett munkaerő: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 93. pontja szerinti munkaerő;
57. megvalósíthatósági tanulmány: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 87. pontja szerinti tanulmány;
58. megváltozott munkaképességű munkavállaló:  a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 3.  pontja szerinti 
munkavállaló;
59. mezőgazdasági ágazat:  mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával és forgalmazásával 
foglalkozó vállalkozások összessége;
60. mezőgazdasági termék: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 11. pontja szerinti termék;
61. mezőgazdasági termék feldolgozása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti feldolgozás;
62. mezőgazdasági termék forgalmazása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 8. pontja szerinti forgalmazás;
63. minőségrendszer:  az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló iránymutatások 
2014–2020 (2014/C 204/01) (a továbbiakban: az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló 
európai uniós iránymutatás) II. rész 1. fejezet 1.1.9. alpont (282) bekezdésében meghatározott rendszerek;
64. multifunkcionális szabadidős létesítmény:  a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55.  cikk (3)  bekezdése szerinti 
létesítmény;
65. működési eredmény:  a beruházásnak az  Sztv. 3.  § (4)  bekezdés 5.  pontja szerinti hasznos élettartama alatt 
elért – a  projectkockázat és a  tőkeköltség alapján a  támogatást nyújtó által jóváhagyott diszkonttényezővel 
diszkontált  – bevételei, csökkentve az  ugyanezen diszkonttényezővel diszkontált működési költségekkel, így 
különösen a személyi jellegű ráfordítással, anyagköltséggel, szerződéses szolgáltatással, a távközléssel, az energiával 
és a  karbantartással, bérleti díjjal, az  adminisztrációval összefüggő költséggel, kivéve az  olyan értékcsökkenési és 
a  finanszírozási költséget, amelyet beruházási támogatásból már fedeztek, azzal, hogy ha a  számítás eredménye 
negatív, a működési eredmény nulla;
66. nagyberuházás:  az az  induló beruházás vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás, 
amelyhez kapcsolódóan az  elszámolható költségek összege az  összeszámítási szabályt figyelembe véve 
jelenértéken meghaladja az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget;
67. nagykereskedelmi hozzáférés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 139. pontja szerinti hozzáférés;
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68. nagysebességű vasút: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 150. pontja szerinti vasút;
69. nagyvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 24. pontja szerinti vállalkozás;
70. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. § (4a) és (4b) bekezdésében meghatározott vállalkozás;
71. összeszámítási szabály:  a nagyberuházás elszámolható költségei kiszámításakor egyetlen beruházásnak kell 
tekinteni a  kérelemben szereplő beruházást és a  kérelmet benyújtó beruházó, valamint a  kérelmet benyújtó 
beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó által a  kérelemben szereplő beruházás megkezdésétől 
számított háromszor háromszázhatvanöt napos időszakon belül a  kérelemben szereplő beruházással azonos 
megyében megkezdett, regionális beruházási támogatásban részesülő beruházást;
72. pályázat:  támogatási program végrehajtása érdekében megjelentetett pályázati felhívás, pályázati útmutató 
vagy pályázati kiírás a támogatási programban való részvételre;
73. pénzügyi közvetítő: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 34. pontja szerinti pénzügyi intézmény;
74. regionális beruházási támogatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 41. pontja szerinti támogatás;
75. regionális repülőtér: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 153. pontja szerinti regionális repülőtér;
76. repülőtér: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 146. pontja szerinti repülőtér;
77. repülőtéri infrastruktúra: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 144. pontja szerinti infrastruktúra;
78. repülőtéri szolgáltatások: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 147. pontja szerinti szolgáltatások;
79. saját forrás: a kedvezményezett által a projektekhez igénybe vett, állami támogatást, valamint az Európai Unió 
intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá 
közvetlenül vagy közvetve nem tartalmazó forrás;
80. sajáttőke-befektetés: közvetlen vagy pénzügyi közvetítőn keresztül történő közvetett tőkejuttatás egy vállalkozás 
számára a vállalkozásban a megfelelő arányú részesedés megszerzése ellenében;
81. szállítás:  a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 5.  pontja szerinti ellenszolgáltatás fejében végzett légi, 
tengeri, közúti, vasúti vagy belvízi úton történő személyszállítás vagy áruszállítási szolgáltatás;
82. széles sávú alaphálózat: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 133. pontja szerinti alaphálózat;
83. személyi jellegű ráfordítás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 88. pontja szerinti ráfordítás;
84. szénipar:  az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a  szén tekintetében megállapított és 
a  versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról szóló, 2010. december 10-i 2010/787/EU 
tanácsi határozatban pontosított nemzetközi kodifikációs rendszer értelmében kiváló minőségű, közepes minőségű 
és gyenge minőségű A és B csoportba sorolt szén kitermelésével kapcsolatos tevékenység;
85. szinten tartást szolgáló eszköz:  olyan eszköz, amely a  kedvezményezett által már használt tárgyi eszközt, 
immateriális javakat váltja ki anélkül, hogy a kiváltás az előállított termék, a nyújtott szolgáltatás, a termelési, illetve 
a szolgáltatási folyamat alapvető változását vagy bővülését eredményezné;
86. szintetikusszál-ipar: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 44. pontja szerinti eljárás;
87. szokásos piaci feltételek: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 89. pontja szerinti feltétel;
88. támogatási intenzitás: az Atr. 2. § 15. pontja szerinti intenzitás;
89. támogatás nyújtásának a  napja:  az a  nap, amelyen az  alkalmazandó nemzeti jogrendszer értelmében 
a támogatás igénybevételének a jogát a kedvezményezettre ruházzák;
90. támogatási program: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 15. pontja szerinti program;
91. támogatástartalom: az Atr. 2. § 19. pontja szerinti tartalom;
92. támogatást nyújtó:  az egyedi támogatás odaítéléséről döntő vagy a  támogatási program, illetve a  pályázat 
elkészítéséért felelős szerv vagy személy;
93. tárgyi eszköz: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti eszköz;
94. termelői csoport és szervezet: az agrár- és erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós 
iránymutatás I. rész 2. fejezet 2.4. pont (35) bekezdés 22. pontja szerinti csoport vagy szervezet;
95. teljes finanszírozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 37. pontja szerinti finanszírozás;
96. természetes személy: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 73. pontja szerinti személy;
97. tőkebefektetés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 74. pontja szerinti befektetés;
98. tőkejuttatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 70. pontja szerinti juttatás;
99. tőzsdén nem jegyzett kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 76. pontja szerinti kis- és 
középvállalkozás;
100. turisztikai tevékenység: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 47. pontja szerinti tevékenység;
101. új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás:  az a  tárgyi eszközök vagy immateriális javak 
beszerzésére irányuló beruházás, amely új létesítmény létrehozatalát vagy meglévő létesítmény tevékenységének 
olyan új tevékenységgel történő bővítését eredményezi, amely nem minősül a  korábban végzett tevékenységgel 
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azonos vagy hasonló tevékenységnek, valamint az  olyan létesítmény eszközeinek független harmadik fél 
beruházó általi felvásárlása is, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna, feltéve, hogy az  új 
vagy a  megvásárolt eszközökkel végzett tevékenység nem minősül az  adott létesítményben a  korábban végzett 
tevékenységgel azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységnek;
102. újgenerációs hozzáférési hálózat: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 138. pontja szerinti hálózat.”

3. §  A Rendelet 7. § (6) bekezdése a következő l) és m) ponttal egészül ki:
[Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást, 
ha a támogatás összege]
„l) a regionális repülőterekhez nyújtott támogatás esetén meghaladja a 31/K. §-ban meghatározott mértéket,
m) a belvízi kikötő fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén meghaladja
ma) a 40 millió eurónak vagy
mb) a  transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról és a  661/2010/EU 
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1315/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 47. cikkében meghatározott munkatervben szereplő belvízi kikötő esetén meghaladja az 50 millió eurónak 
megfelelő forintösszeget; ha a  projekt kotrást is tartalmaz, e  pont alkalmazásában az  adott belvízi kikötőben egy 
naptári éven belül végrehajtott összes kotrási tevékenység tekintendő a projekt részének.”

4. §  A Rendelet II. fejezete a következő 23. és 24. alcímmel egészül ki:
„23. A regionális repülőterekhez nyújtott támogatás
31/K. § (1) A regionális repülőterekhez nyújtott támogatás beruházási támogatásként nyújtható.
(2) A repülőtérnek valamennyi légitársaság számára hozzáférhetőnek kell lennie. A kapacitás fizikai korlátozottsága 
esetén a hozzáférést releváns, nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes módon kell biztosítani.
(3) Az 5. § (2) bekezdésében meghatározottakon túl nem nyújtható regionális repülőterekhez támogatás
a) meglévő repülőtér áthelyezéséhez, illetve új személyforgalmi repülőterek létesítéséhez, ideértve a  meglévő 
repülőterek személyforgalmi repülőtérré történő átalakítását is,
b) azoknak a  repülőtereknek, amelyeknek az  átlagos éves teherforgalma a  támogatás odaítélését megelőző két 
pénzügyi évben meghaladta a 200 ezer tonnát; a  támogatás az odaítélést követő két pénzügyi évben előzetesen, 
megalapozott előrejelzések alapján nem okozhatja a repülőtér átlagos éves teherforgalmának 200 ezer tonna fölé 
emelkedését,
c) a  Közösségben a  légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló, 2008. szeptember 24-i 
1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2.  cikk 16.  pontja értelmében vett menetrend szerinti légi 
járatokat üzemeltető repülőtértől 100 kilométeren belül elhelyezkedő, illetve onnan gépjárművön, buszon, vonaton 
vagy nagysebességű vasúton 60 percen belül megközelíthető repülőtérnek, vagy
d) olyan repülőtérnek, amelynek az  átlagos éves utasforgalma a  támogatás odaítélését megelőző két pénzügyi 
évben meghaladta a 3 millió főt.
(4) A regionális repülőterekhez nyújtott beruházási támogatás az odaítélését követő két pénzügyi évben előzetesen, 
megalapozott előrejelzések alapján nem okozhatja a  repülőtér átlagos éves utasforgalmának 3  millió fő fölé 
emelkedését.
(5) Az érintett beruházás nem haladhatja meg az észszerű forgalmi előrejelzések alapján a középtávon várt forgalom 
fogadásához szükséges mértéket.
(6) A  (3)  bekezdés c)  pontja és az  (5)  bekezdés nem alkalmazandó azokra a  repülőterekre, amelyeknek az  átlagos 
éves utasforgalma a támogatás tényleges odaítélését megelőző két pénzügyi évben nem haladta meg a 200 ezer 
főt, ha a  beruházási támogatás következtében a  repülőtér átlagos éves utasforgalma valószínűsíthetően nem 
emelkedik 200 ezer fő fölé a támogatás odaítélését követő két pénzügyi évben.
(7) Az elszámolható költségek a  repülőtéri infrastruktúra beruházáshoz kapcsolódó költségek, ideértve a  tervezési 
költségeket is.
(8) A beruházási támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségeknek és a beruházás működési 
eredményének a  különbségét. A  működési eredményt az  elszámolható költségekből megalapozott előrejelzések 
alapján előzetesen vagy visszafizetési mechanizmus alkalmazásával kell levonni.
(9) A beruházási támogatás összege a (8) bekezdés szerinti felső korláton túl nem haladhatja meg
a) az  elszámolható költségek 50%-át azon repülőterek esetében, amelyeknek átlagos éves utasforgalma 
a támogatás odaítélését megelőző két pénzügyi évben 1 és 3 millió fő között alakult, vagy
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b) az  elszámolható költségek 75%-át azon repülőterek esetében, amelyeknek az  átlagos éves utasforgalma 
a támogatás odaítélését megelőző két pénzügyi évben nem haladta meg az 1 millió főt.
(10) A (6) bekezdés szerinti repülőtér fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás a támogatást nyújtó választása 
szerint a  (8)  bekezdés szerinti maximális támogatási összegig vagy a  (9)  bekezdés b)  pontja szerinti maximális 
támogatási intenzitásig nyújtható.

24. A belvízi kikötő fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás
31/L.  § (1) A  belvízi kikötő fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím vonatkozásában 
a továbbiakban: támogatás) belvízi kikötő
a) kikötői infrastruktúrájának és hozzáférési infrastruktúrájának létrehozására, cseréjére vagy korszerűsítésére 
irányuló beruházáshoz, valamint
b) kotrásához
nyújtható.
(2) A  támogatás keretében az  (1)  bekezdés szerinti tevékenységekhez kapcsolódó költségek számolhatók el, 
ideértve a tervezés költségeit is.
(3) Nem számolhatók el a szállítással össze nem függő tevékenységekhez, így különösen a kikötő területén működő 
ipari gyártólétesítményekhez, irodahelyiségekhez és üzletekhez, valamint a  kikötői felépítményekhez kapcsolódó 
költségek.
31/M. § (1) A támogatási összeg nem haladhatja meg az elszámolható költségeknek és a beruházás, illetve a kotrás 
működési eredményének a különbségét.
(2) A működési eredmény mértékét megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni, és
a) előzetesen vagy
b) visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag
kell levonni az elszámolható költségekből.
(3) A maximális támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.
(4) A  2  millió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó támogatás esetén a  támogatás összege  
az (1)–(3) bekezdésben meghatározott módszertől eltérően is meghatározható azzal, hogy a támogatási intenzitás 
nem haladhatja meg az elszámolható költségek 80%-át.
31/N. § (1) A kikötői infrastruktúra működtetésével, építésével vagy fejlesztésével harmadik felet megbízni, a kikötői 
infrastruktúrát bérbe adni vagy a  kikötői infrastruktúra működtetését, építését vagy fejlesztését koncesszióba 
adni csak átlátható és megkülönböztetésmentes módon, versenyeztetés útján és a  vonatkozó jogszabályok 
betartásával lehet. A  versenyeztetés során a  megbízás vagy koncesszió tárgyát illetően nem írható elő olyan, 
a pályázó által teljesítendő feltétel vagy kötelezettség, amely a pályázót a kikötői infrastruktúra saját céljaira történő 
hasznosításában korlátozná, kivéve, ha a korlátozás jogszabályból vagy hatósági határozatból ered.
(2) Ha a  kikötői infrastruktúra felhasználása (bérlése) nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítése 
érdekében szükséges, arra versenyeztetés nélkül, az  elektronikus hírközlési törvény és a  vonatkozó jogszabályok 
betartásával kerülhet sor.
(3) A kikötői infrastruktúrához való hozzáférést az érdekelt felhasználók számára egyenlő és piaci feltételek mellett, 
megkülönböztetésmentes módon kell biztosítani.”

5. §  A Rendelet 33. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) E  rendeletnek a  fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. 
(XII.  28.) MK rendelet módosításáról szóló 2/2021. (IV. 21.) MK rendelettel (a  továbbiakban: Módr5.) megállapított 
rendelkezéseit a Módr5. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

6. §  A Rendelet 34. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A 2. mellékletben foglalt táblázat)
„c) 4. és 5. sora a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és 
a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős 
létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított 
regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a  702/2014/EU rendeletnek a  támogatható 
költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU  
bizottsági rendelettel (HL L 156., 2017.6.20., 1. o.) módosított, a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában 
bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 
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651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.06.26., 1. o.) I. és II. Fejezete, valamint 13., 14., 18., 19., 22., 25., 28., 
31., 53., 55., 56., 56a. és 56c. cikke,”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

7. §  A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Rogán Antal s. k.,
  a miniszterelnök kabinetfőnöke
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1. melléklet a 2/2021. (IV. 21.) MK rendelethez

 1. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 15. sora helyébe a következő sor lép:

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

1.
Áht. 

azonosító

Cím 

név

Alcím 

név

Jogcímcsoport 

név
Jogcím név Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának 

módja
Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás 

módja
Visszafizetés határideje Biztosíték

Kezelő 

szerv

Lebonyolító 

szerv

Európai uniós forrásból finanszírozott 

költségvetési támogatás közreműködő 

szervezete)

15. 387917 20/1/27 Nonprofit, 

társadalmi, civil 

szervezetek és 

köztestületek támogatása

Az előirányzat fedezetet nyújt 

a nonprofit, civil szervezetek és 

köztestületek működési és szakmai 

feladatainak támogatására. 

Az előirányzat terhére 

a vagyonkezelő alapítványokról 

szóló 2019. évi XIII. törvény 

(a továbbiakban: Vatv.) szerinti 

pénzbeli vagyoni juttatás 

nyújtható.

A költségvetési támogatás 

a támogatási igény benyújtásakor 

már megkezdett vagy megvalósult 

tevékenységre is nyújtható.

Egyesület, alapítvány, 

közalapítvány, határon túli civil 

szervezet, nonprofit, valamint 

közhasznú jogállású szervezet, 

köztestület, vagyonkezelő 

alapítvány.

A nyújtott támogatás teljes 

összege vagy bizonyos része 

a támogatott tevékenység 

megvalósításának 

veszélyeztetése nélkül 

a minisztérium és 

a kedvezményezett között 

létrejött támogatási 

jogviszonyban foglaltaknak 

megfelelően harmadik személy 

által is felhasználható.

Pályázati úton vagy 

pályázati rendszeren 

kívül kérelemre hozott 

egyedi döntés alapján 

támogatási szerződéssel, 

támogatói okirattal, 

az Ávr. 101/A. §-a szerint 

kiadott támogatói 

okirattal. 

Előleg biztosítható, 

a Vatv. szerinti 

vagyonjuttatás 

esetében a Kormány 

egyedi döntése 

alapján. 

Egyösszegű 

kifizetéssel vagy 

időarányos vagy 

teljesítésarányos 

részletekben történő 

kifizetéssel.

Támogatási szerződés 

vagy támogatási okirat 

szerint,

a Kormánynak a Vatv. 

szerinti vagyon- 

juttatásra vonatkozó 

egyedi döntése szerint. 

Az Ávr. 84. § 

(2) bekezdése 

szerint 

lehetséges 

biztosítékok.

A Kormánynak a Vatv. 

10/A. §-a szerinti 

vagyonjuttatásra 

vonatkozó egyedi 

döntése alapján, 

megállapodással.

A Vatv. szerinti 

pénzbeli vagyoni 

juttatás esetében 

a Kormány vonatkozó 

egyedi döntése 

alapján.

A Vatv. szerinti pénzbeli 

vagyoni juttatás 

esetében a Kormány 

vonatkozó egyedi 

döntése szerint.

A Vatv. szerinti 

pénzbeli vagyoni 

juttatás esetében 

a Kormány 

vonatkozó 

egyedi döntése 

szerint.

visszterhes polgári jogi 

szerződéssel

szerződés szerint szerződés szerint szerződés szerint
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 2. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 20–22. sorral egészül ki:

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

 1.
 Áht. 

azonosító
Cím név Alcím név

Jogcímcsoport 

név

Jogcím 

név
Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre

Támogatás 

biztosításának módja

Támogatási 

előleg

Rendelkezésre bocsátás 

módja

Visszafizetés 

határideje
Biztosíték Kezelő szerv Lebonyolító szerv

Európai uniós 

forrásból 

finanszí-

rozott 

költségvetési 

támogatás 

közre-

működő 

szervezete)

20. 21/3 A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi 

joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

21. 377062 21/3/1 A Magyar Turisztikai 

Ügynökség Zrt. tulajdonosi 

joggyakorlása alá tartozó 

társaságok támogatása

Az előirányzat célja az MTÜ Zrt. 

tulajdonosi joggyakorlása alá 

tartozó gazdasági társaságok 

működésének, tevékenységének 

fenntartásához, valamint 

a társaságok vagyonkelésében 

lévő állami ingatlanok 

állagmegóvása céljából 

szükséges tulajdonosi 

finanszírozás megvalósítása.

Az MTÜ Zrt. tulajdonosi 

joggyakorlása alá tartozó 

társaságok.

Az állami vagyon 

felügyeletéért felelős 

miniszter jóváhagyása 

esetén a támogatási 

szerződésben vagy 

támogatói okiratban 

foglaltaknak 

megfelelően.

Előleg 

folyósítható.

Részletekben vagy egy 

összegben, idő- vagy 

teljesítésarányosan.

Támogatási 

szerződés vagy 

támogatói okirat 

szerint.

Az Ávr. 84. § 

(2) bekezdése 

szerint 

lehetséges 

biztosítékok.

MTÜ Zrt. – –

22. 381406 21/3/2 A Magyar Turisztikai 

Ügynökség Zrt. tulajdonosi 

joggyakorlása alá tartozó 

társaságok tőkeemelése, 

pótbefizetése

Az előirányzat fedezetet 

biztosít az MTÜ Zrt. 

tulajdonosi joggyakorlása 

alá tartozó gazdasági 

társaságok tőkeemelésének 

és pótbefizetéseinek 

finanszírozására.

Az MTÜ Zrt. tulajdonosi 

joggyakorlása alá tartozó 

társaságok.

Alapítói határozat 

útján, tőkeemelés, 

pótbefizetés jogcímen.

– MTÜ Zrt. – –
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 159/2021. (IV. 21.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. § 
(3)  bekezdése alapján – az  innovációért és technológiáért felelős miniszternek a  fenntartóval egyetértésben tett 
javaslatára – Dr. Tamáska Máté Dávidot 2021. április 15. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2021. március 31.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. április 9.

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

KEH ügyszám: KEH/01296-2/2021.

A köztársasági elnök 160/2021. (IV. 21.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. § 
(3)  bekezdése alapján – az  innovációért és technológiáért felelős miniszternek a  fenntartóval egyetértésben tett 
javaslatára – Dr. Birher Nándor Mátét 2021. április 15. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2021. április 7.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. április 13.

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

KEH ügyszám: KEH/01476-2/2021.
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A köztársasági elnök 161/2021. (IV. 21.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. § 
(3)  bekezdése alapján – az  innovációért és technológiáért felelős miniszternek a  fenntartóval egyetértésben tett 
javaslatára – Dr. Boros Anitát 2021. április 20. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2021. április 12.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. április 15.

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

KEH ügyszám: KEH/01521-2/2021.

A köztársasági elnök 162/2021. (IV. 21.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére 
tekintettel Könnyűné dr. Mondok Editet 2021. október 15-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2021. április 7.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01383-2/2021.

A köztársasági elnök 163/2021. (IV. 21.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére 
tekintettel dr. Paczolayné dr. Szilágyi Erzsébetet 2021. október 20-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2021. április 7.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01383-3/2021.
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A köztársasági elnök 164/2021. (IV. 21.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére 
tekintettel dr. Magyarádyné dr. Vándor Zsuzsannát 2021. október 25-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2021. április 7.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01383-4/2021.

A köztársasági elnök 165/2021. (IV. 21.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére 
tekintettel dr. Farkas László Pétert 2021. október 27-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2021. április 7.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01383-5/2021.

A köztársasági elnök 166/2021. (IV. 21.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Kéry Beátát  
2021. április 15. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2021. április 7.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01383-6/2021.



2540 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 65. szám 

A köztársasági elnök 167/2021. (IV. 21.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára –  
Mayerné dr. Pataki Krisztinát 2021. április 15. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2021. április 7.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01383-7/2021.

A köztársasági elnök 168/2021. (IV. 21.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára –  
dr. Szántay Bernadettet 2021. április 15. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2021. április 7.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01383-8/2021.

A köztársasági elnök 169/2021. (IV. 21.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi  
CLXII. törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Mátis Juditot  
2021. április 16. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2021. április 7.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01383-9/2021.
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A Kormány 1186/2021. (IV. 21.) Korm. határozata
stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről a Fudan Egyetemmel

A Kormány felhívja a  Budapest Diákváros megvalósításáért, valamint a  Fudan Egyetem részvételével alapítandó 
magyarországi felsőoktatási intézmény működési környezete kialakításáért felelős kormánybiztost, hogy – szükség 
szerint az általa kijelölt személy útján – gondoskodjon a Magyarország Kormánya és a Fudan Egyetem [székhelye: 
Kínai Népköztársaság; 200433 Shanghai No. 220 Handan Road, elérhetősége: Budapesti Corvinus Egyetem 
(1093 Budapest, Fővám tér 8.)] között kötendő stratégiai megállapodás Kormány nevében történő aláírásáról.

Felelős: a Budapest Diákváros megvalósításáért, valamint a  Fudan Egyetem részvételével alapítandó 
magyarországi felsőoktatási intézmény működési környezete kialakításáért felelős 
kormánybiztos

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1187/2021. (IV. 21.) Korm. határozata
a 2021. évi terrorellenes intézkedések megvalósításához szükséges további költségvetési többletforrások 
biztosításáról

A Kormány a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 
17. §-a és a 4. melléklet 2. pontja alapján jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 22. A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások alcím legfeljebb 
17 174 400 000 forint összeggel történő túllépését.

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1188/2021. (IV. 21.) Korm. határozata
a szociális szakosított ellátáshoz kapcsolódó egyes állami vagyonelemek ingyenes egyházi tulajdonba 
adásáról

A Kormány
 1. az egyházak szociális és gyermekvédelmi ellátások terén betöltött szerepének megerősítéséről szóló 2020. évi 

XXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 3. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az állami 
vagyonba tartozó, a fenntartóváltozással érintett engedélyesek
a) feladatellátásához szükséges, 1. melléklet szerinti ingatlanok, ideértve a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi 

LXXXVII. törvény hatálya alá tartozó ingatlanokat is, valamint
b) 1.  melléklet szerinti ingatlanokhoz tartozó feladatellátásához kifejezetten és nevesítetten kapcsolódó ingó 

vagyon és vagyoni értékű jog
ingyenesen, könyv szerinti nyilvántartási értéken a Katolikus Szeretetszolgálat (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A) 
(a továbbiakban: egyházi fenntartó) tulajdonába kerülnek, a  Törvény 4.  §-a szerinti szociális szakosított ellátásra 
vonatkozó ellátási szerződés megkötését követően;
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 2.  felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zártkörűen működő Részvénytársaság bevonásával, az  agrárminisztert, hogy a  Nemzeti Földügyi Központ 
bevonásával, valamint az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
bevonásával tegye meg a  szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az  egyházi fenntartóval 
a  tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződések megkötésre, az átadásra 
kerülő ingóságokról a jegyzőkönyvek aláírásra kerüljenek;

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

Határidő: az e határozat közzétételét követő hatvan napon belül
 3.  felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket 

annak érdekében, hogy a Parád, belterület 985/4 helyrajzi számú ingatlan esetében a tulajdonosváltozás ingatlan-
nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződés – a tulajdonátruházási szerződésekre vonatkozó általános 
jogszabályi követelményeken túlmenően – tartalmazza azt is, hogy a  tulajdonba vevő vállalja, hogy az  ingatlant 
szociális otthon céljára hasznosítja 2023. szeptember 25. napjáig.

Felelős:  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:  a  tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződés 

megkötésekor 

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1188/2021. (IV. 21.) Korm. határozathoz

Egyházi fenntartó tulajdonba adására kerülő ingatlanok jegyzéke

Sorszám
A B

Ingatlan címe és helyrajzi száma Tulajdonba vevő egyházi fenntartó neve és székhelye

1.
6050 Lajosmizse, Dózsa György út 2. 
Lajosmizse, külterület 0397/5 hrsz.

Katolikus Szeretetszolgálat
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A

2.
3240 Parád, Toldi Miklós utca 14. 
Parád, belterület 985/4 hrsz.

Katolikus Szeretetszolgálat
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A

3. Jászapáti, belterület 700 hrsz.
Katolikus Szeretetszolgálat
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A

4.
5130 Jászapáti, Árvai utca 5. 
Jászapáti, belterület 6/2 hrsz.

Katolikus Szeretetszolgálat
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A
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A Kormány 1189/2021. (IV. 21.) Korm. határozata
az ország működéséhez szükséges stratégiai célú állami és nem állami gazdasági társaságok és szervezetek 
veszélyhelyzetben történő támogatásáról szóló 1096/2021. (III. 5.) Korm. határozat módosításáról

Az ország működéséhez szükséges stratégiai célú állami és nem állami gazdasági társaságok és szervezetek 
veszélyhelyzetben történő támogatásáról szóló 1096/2021. (III. 5.) Korm. határozat 6.  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(A Kormány)
„6. a jelen kormányhatározatban foglaltakat 2021. április 23-ig rendeli alkalmazni.”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1190/2021. (IV. 21.) Korm. határozata
a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.)  
Korm. határozat módosításáról

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

 1.  A  Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat  
[a továbbiakban: 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat] 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

 2.  Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 3.  Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat

3.1. C:8 mezőjében az „50,00” szövegrész helyébe a „260,00” szöveg,
3.2. E:8 mezőjében a „44,00” szövegrész helyébe a „228,80” szöveg,
3.3. H:8 mezőjében a „6,00” szövegrész helyébe a „31,20” szöveg,
3.4. C:13a mezőjében a „3,71” szövegrész helyébe a „6,00” szöveg,
3.5. E:13a mezőjében a „3,63” szövegrész helyébe az „5,87” szöveg,
3.6. H:13a mezőjében a „0,08” szövegrész helyébe a „0,13” szöveg,
3.7. C:13b mezőjében a „10,00” szövegrész helyébe a „30,00” szöveg,
3.8. E:13b mezőjében a „9,00” szövegrész helyébe a „27,00” szöveg,
3.9. H:13b mezőjében az „1,00” szövegrész helyébe a „3,00” szöveg,
3.10. J:13b mezőjében a „standard” szövegrész helyébe az „egyszerűsített” szöveg,
3.11. C:14a mezőjében a „30,00” szövegrész helyébe a „68,00” szöveg,
3.12. E:14a mezőjében a „27,00” szövegrész helyébe a „61,20” szöveg,
3.13. H:14a mezőjében a „3,00” szövegrész helyébe a „6,80” szöveg,
3.14. C:19 mezőjében a „49,57” szövegrész helyébe a „99,57” szöveg,
3.15. E:19 mezőjében a „28,52” szövegrész helyébe az „57,29” szöveg,
3.16. H:19 mezőjében a „21,05” szövegrész helyébe a „42,28” szöveg,
3.17. B:19a mezőjében a „Terménytárolók, szárítók, tisztítók és vetőmag előállító üzemek fejlesztése” szövegrész 

helyébe a „Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása” szöveg,
3.18. C:19a mezőjében a „30,00” szövegrész helyébe az „50,00” szöveg,
3.19. E:19a mezőjében a „27,00” szövegrész helyébe a „46,00” szöveg,
3.20. H:19a mezőjében a „3,00” szövegrész helyébe a „4,00” szöveg,
3.21. C:21a mezőjében a „2,50” szövegrész helyébe a „32,50” szöveg,
3.22. E:21a mezőjében a „2,50” szövegrész helyébe a „32,50” szöveg,
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3.23. K:23 mezőjében a „2021.március” szövegrész helyébe a „2021. június” szöveg,
3.24. C:33 mezőjében a „32,00” szövegrész helyébe a „37,00” szöveg,
3.25. F:33 mezőjében a „32,00” szövegrész helyébe a „37,00” szöveg,
3.26. K:40a mezőjében a „2020. december” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 2021. január” szöveg,
3.27. C:42 mezőjében a „41,00” szövegrész helyébe a „46,00” szöveg,
3.28. G:42 mezőjében a „41,00” szövegrész helyébe a „46,00” szöveg,
3.29. C:43 mezőjében a „36,00” szövegrész helyébe a „40,00” szöveg,
3.30. G:43 mezőjében a „36,00” szövegrész helyébe a „40,00” szöveg,
3.31. C:51 mezőjében a „65,37” szövegrész helyébe a „115,37” szöveg,
3.32. H:51 mezőjében a „63,49” szövegrész helyébe a „113,49” szöveg,
3.33. C:54 mezőjében a „3,10” szövegrész helyébe a „3,50” szöveg,
3.34. H:54 mezőjében a „3,10” szövegrész helyébe a „3,50” szöveg,
3.35. C:55 mezőjében a „6,64” szövegrész helyébe a „8,00” szöveg,
3.36. H:55 mezőjében a „6,00” szövegrész helyébe a „7,36” szöveg,
3.37. K:58 mezőjében a „2021. január” szövegrész helyébe a „Meghirdetve: 2021. január” szöveg,
3.38. C:59a mezőjében a „3,00” szövegrész helyébe a „13,00” szöveg,
3.39. I:59a mezőjében a „3,00” szövegrész helyébe a „13,00” szöveg,
3.40. C:59b mezőjében a „30,00” szövegrész helyébe az „50,00” szöveg,
3.41. I:59b mezőjében a „30,00” szövegrész helyébe az „50,00” szöveg,
3.42. K:59b mezőjében a „2021. február” szövegrész helyébe a „2021. április” szöveg,
3.43. C:60 mezőjében a „11,79” szövegrész helyébe a „21,79” szöveg,
3.44. I:60 mezőjében a „11,79” szövegrész helyébe a „21,79” szöveg,
3.45. C:64 mezőjében a „7,01” szövegrész helyébe a „17,01” szöveg,
3.46. I:64 mezőjében a „7,01” szövegrész helyébe a „17,01” szöveg,
3.47. C:69 mezőjében az „50,84” szövegrész helyébe a „66,32” szöveg,
3.48. I:69 mezőjében az „50,84” szövegrész helyébe a „66,32” szöveg,
3.49. C:71 mezőjében a „11,06” szövegrész helyébe a „13,60” szöveg,
3.50. I:71 mezőjében a „11,06” szövegrész helyébe a „13,60” szöveg,
3.51. C:72 mezőjében a „4,72” szövegrész helyébe a „15,00” szöveg,
3.52. C:73 mezőjében a „20,54” szövegrész helyébe a „25,89” szöveg,
3.53. C:74 mezőjében a „4,00” szövegrész helyébe a „17,00” szöveg,
3.54. C:75 mezőjében a „3,60” szövegrész helyébe a „11,00” szöveg
lép.

 4.  Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
4.1. D:2 mezőjében a „4,72” szövegrész helyébe a „15,00” szöveg,
4.2. D:3 mezőjében a „20,54” szövegrész helyébe a „25,89” szöveg,
4.3. D:4 mezőjében a „4,00” szövegrész helyébe a „17,00” szöveg,
4.4. D:5 mezőjében a „3,60” szövegrész helyébe a „11,00” szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1190/2021. (IV. 21.) Korm. határozathoz

 1.  Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 13c. sorral egészül ki:

[A B C D E F G H I J K

1.
Felhívás azonosító 

jele
Felhívás neve

Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)

Egyes prioritások/fókuszterületek hozzájárulása a felhívás keretösszegéhez

(Mrd Ft)
Felhívás  

meghirdetésének 

módja

Felhívás  

meghirdetésének 

tervezett ideje]2. 1. prioritás 2. prioritás 3. prioritás 4. prioritás 5. prioritás 6. prioritás

13c VP2-4.1.1.10-21
Tojótyúktartó telepek 

támogatása
20,00 0,00 18,00 0,00 0,00 2,00 0,00 standard 2021. május

 2.  Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 17a. sorral egészül ki:

[A B C D E F G H I J K

1.
Felhívás azonosító 

jele
Felhívás neve

Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)

Egyes prioritások/fókuszterületek hozzájárulása a felhívás keretösszegéhez

(Mrd Ft)
Felhívás  

meghirdetésének 

módja

Felhívás  

meghirdetésének 

tervezett ideje]2. 1. prioritás 2. prioritás 3. prioritás 4. prioritás 5. prioritás 6. prioritás

17a VP2-4.1.3.4-21
Kertészet – 

Gomba-előállító üzemek 
fejlesztésének támogatása

20,00 0,00 18,00 0,00 0,00 2,00 0,00 standard 2021. június

 3.  Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 18a/1. sorral egészül ki:

[A B C D E F G H I J K

1.
Felhívás azonosító 

jele
Felhívás neve

Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)

Egyes prioritások/fókuszterületek hozzájárulása a felhívás keretösszegéhez

(Mrd Ft)
Felhívás  

meghirdetésének 

módja

Felhívás  

meghirdetésének 

tervezett ideje]2. 1. prioritás 2. prioritás 3. prioritás 4. prioritás 5. prioritás 6. prioritás

18a/1. VP2-4.1.3.5-21
Kertészeti üzemek 

megújításának támogatása
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 egyszerűsített 2021. június
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 4.  Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 19b. sorral egészül ki:

[A B C D E F G H I J K

1.
Felhívás azonosító 

jele
Felhívás neve

Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)

Egyes prioritások/fókuszterületek hozzájárulása a felhívás keretösszegéhez

(Mrd Ft)
Felhívás  

meghirdetésének 

módja

Felhívás  

meghirdetésének 

tervezett ideje]2. 1. prioritás 2. prioritás 3. prioritás 4. prioritás 5. prioritás 6. prioritás

19b VP2-4.1.8-21

Mezőgazdaság digitális 
átállásához kapcsolódó 

precíziós fejlesztések 
támogatása

100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 standard 2021. június

 5.  Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 25a. sorral egészül ki:

[A B C D E F G H I J K

1.
Felhívás azonosító 

jele
Felhívás neve

Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)

Egyes prioritások/fókuszterületek hozzájárulása a felhívás keretösszegéhez

(Mrd Ft)
Felhívás  

meghirdetésének 

módja

Felhívás  

meghirdetésének 

tervezett ideje]2. 1. prioritás 2. prioritás 3. prioritás 4. prioritás 5. prioritás 6. prioritás

25a
VP3-4.2.1-
4.2.2-1-21

Élelmiszeripari üzemek 
fejlesztése

50,00 0,00 0,00 40,00 0,00 5,00 5,00 egyszerűsített 2021. május

 6.  Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 25b. sorral egészül ki:

[A B C D E F G H I J K

1.
Felhívás azonosító 

jele
Felhívás neve

Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)

Egyes prioritások/fókuszterületek hozzájárulása a felhívás keretösszegéhez

(Mrd Ft)
Felhívás  

meghirdetésének 

módja

Felhívás  

meghirdetésének 

tervezett ideje]2. 1. prioritás 2. prioritás 3. prioritás 4. prioritás 5. prioritás 6. prioritás

25b
VP3-4.2.1-
4.2.2-2-21

Élelmiszeripari üzemek 
komplex fejlesztése

200,00 0,00 0,00 160,00 0,00 20,00 20,00 standard 2021. június
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 7.  Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 33a. sorral egészül ki:

[A B C D E F G H I J K

1.
Felhívás azonosító 

jele
Felhívás neve

Felhívás keretösszege

(Mrd Ft)

Egyes prioritások/fókuszterületek hozzájárulása a felhívás keretösszegéhez

(Mrd Ft)
Felhívás  

meghirdetésének 

módja

Felhívás  

meghirdetésének 

tervezett ideje]2. 1. prioritás 2. prioritás 3. prioritás 4. prioritás 5. prioritás 6. prioritás

33a VP3-17.3.1-21
Krízisbiztosítási rendszer 

működésének támogatása
5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 kiemelt

2021. 
október

2. melléklet az 1190/2021. (IV. 21.) Korm. határozathoz

Az 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 1a. sorral egészül ki:

[A B C D E F

1.
Felhívás azonosító 

jele
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt indikatív 

támogatási kerete 

(Mrd Ft)

Projekt 

benyújtásának 

várható ideje

Szakmai elvárások]

1a VP3-17.3.1-21
Krízisbiztosítási 

rendszer működésének 
támogatása

Magyar 
Államkincstár 
mint kijelölt 

krízisbiztosítási 
Szerv

5,00
2021. 

november

A hazai mezőgazdasági kockázatkezelés az egyik 
legfejlettebb az Európai Unióban, de 2020-ban egy további 
elemmel bővült, a mezőgazdasági termelést érintő időjárási 
és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi 
CLXVIII. törvényben létrehozott úgynevezett krízisbiztosítási 
rendszerrel. A rendszerben a magyar agrárvállalkozások 
2021-től olyan veszteségek ellen is bebiztosíthatják magukat, 
amelyekre eddig nem volt lehetőségük. A felhívás nyújtotta 
támogatás a krízisbiztosítási pénzeszköz része, közvetlen 
kedvezményezettje az alapot kezelő szerv, közvetett 
kedvezményezettjei a krízisbiztosítási rendszerben részt vevő 
termelők.
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A Kormány 1191/2021. (IV. 21.) Korm. határozata
a kaposvári ipari-innovációs fejlesztési terület kialakításával összefüggő infrastruktúra-fejlesztésekről

A Kormány a Kaposvár megyei jogú város külterületén működő ipari park bővítése keretében kialakításra kerülő ipari-innovációs 
fejlesztési területek (a továbbiakban: fejlesztési területek) kialakításával kapcsolatos, valamint Kaposvár város és térsége, továbbá 
a környező települések iparfejlesztését is szolgáló közlekedési infrastruktúra-, valamint közműberuházásokkal összefüggésben
 1. egyetért a fejlesztési területek megközelítését szolgáló úthálózatok fejlesztésének megvalósításával;
 2. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  fejlesztési területek használatában érintett 

szereplők és szervezetek bevonásával készítsen előterjesztést a  Kormány részére az  1.  pont szerinti célok 
megvalósításához szükséges intézkedésekről;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2021. június 15.

 3. egyetért a  fejlesztési területek vasúti infrastruktúrájának felülvizsgálatával, a  vasúti áruszállítás és szállítmányozás 
fejlesztése érdekében;

 4. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – a  3.  pont szerinti felülvizsgálat eredménye 
alapján – készítsen előterjesztést a  Kormány részére a  3.  pont szerinti célok megvalósításához szükséges 
intézkedésekről;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2021. június 15.

 5. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca 
nélküli miniszter és a belügyminiszter közreműködésével – tegyen javaslatot a Kormány részére a Kaposvár megyei 
jogú város ipari parkjának bővítését szolgáló intézkedésekre, a fejlesztési célok megvalósítása érdekében;

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

Határidő: 2021. május 31.
 6. egyetért a fejlesztési területek és ipari és innovációs létesítményei, építményei hosszú távú,

a) biztonságos villamosenergia-ellátása érdekében szükséges áramellátási kapacitáshoz szükséges fejlesztések,
b) biztonságos gázellátását biztosító hálózati fejlesztések,
c) biztonságos ivóvíz- és ipari víz ellátásához szükséges beruházások,
d) a csapadékvíz-kezeléssel összefüggő infrastruktúra-fejlesztések,
e) a szennyvíz- és ipari szennyvíz-kivezetése érdekében szükséges szennyvízcsatorna és -vezeték kiépítésének és
f ) biztonságos távközlési infrastruktúrájának
megvalósításával;

 7. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a 6. pont szerinti célok megvalósítása érdekében 
– a  belügyminiszter és a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával – készítsen 
előterjesztést a Kormány részére.

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

Határidő: 2021. május 31.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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A Kormány 1192/2021. (IV. 21.) Korm. határozata
a Kaposvár Megyei Jogú Város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításával 
kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány
 1. a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 11.  § (2) és (3)  bekezdésében és 

az  ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 
(a továbbiakban: Inytv. Vhr.) 62/A.  §-ában foglaltakra figyelemmel – ipari-innovációs fejlesztési terület kialakítása 
céljából – beruházási célterületté nyilvánítja a  Kaposvár külterületén fekvő, 0285/22 helyrajzi számú földrészletet, 
valamint az  ezen földrészletből a  telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított 
földrészleteket;

 2. felhívja az  agrárminisztert, hogy – a  Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK) útján – gondoskodjon 
a  Kaposvár külterület 0285/22 helyrajzi számú ingatlan, valamint az  ezen földrészletből a  telekalakítási eljárásban 
hozott döntés véglegessé válását követően kialakított földrészletek művelésből történő kivonása érdekében 
szükséges intézkedések megtételéről;

Felelős: agrárminiszter
Határidő: a beruházási célterületté minősítés ingatlan-nyilvántartási átvezetését követően azonnal

 3. felhívja az  agárminisztert, hogy a  2.  pontban foglaltak végrehajtását követően, az  NFK útján gondoskodjon 
az 1. pontban megjelölt ingatlanok feletti tulajdonosi joggyakorlás MNV Zrt. részére történő átadásáról;

Felelős: agrárminiszter
Határidő: a 2. pontban foglaltak végrehajtását követően azonnal

 4. a Tftv. 11. § (2) és (3) bekezdésében és az Inytv. Vhr. 62/A. §-ában foglaltakra figyelemmel ipari-innovációs fejlesztési 
terület kialakítása céljából beruházási célterületté nyilvánítja a Kaposvár külterületén fekvő 0285/12 helyrajzi számú 
földrészletet, valamint az ezen földrészletből a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően 
kialakított földrészleteket, a  szükséges erdőkivonásra, csereerdősítésre, telekalakításra irányuló hatósági eljárások 
lezárultát követően.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1193/2021. (IV. 21.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési 
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat módosításáról

A Magyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás 
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat a következő 6. ponttal egészül ki:
„6. A  Kormány Veszprém belterületi közúthálózat és kapcsolódó terek fejlesztési céljainak (a  továbbiakban: 
beruházás) megvalósítása érdekében felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az  innovációért 
és technológiáért felelős miniszter bevonásával és az  Önkormányzattal egyeztetve tegye meg a  szükséges 
intézkedéseket a beruházás előkészítéséhez és megvalósításához szükséges források biztosítása érdekében.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1194/2021. (IV. 21.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a veszprémi belterületi közúthálózat és kapcsolódó tereinek 
fejlesztése érdekében szükséges támogatás biztosításáról

A Kormány – figyelemmel a Magyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési 
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1284/2016. (VI. 7.) Korm.  határozat (a  továbbiakban: 
Korm.  határozat) 6.  pontjában foglaltakra és a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a  Központi 
Maradványelszámolási Alapból, a  Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, fejezeten belüli és fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról, címrendi módosításról, valamint kötelezettségvállalás engedélyezéséről szóló 1146/2021. (III. 31.) 
Korm. határozat 1.10. alpontjában foglaltakra –
 1. egyetért a  Modern Városok Program keretében a  veszprémi belterületi közúthálózat és kapcsolódó terek 

fejlesztésének (a  továbbiakban: Beruházás) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata (a  továbbiakban: 
Önkormányzat) általi megvalósításával azzal, hogy a  Beruházás 4 500 000 000  forint központi költségvetési 
támogatással valósuljon meg az alábbi ütemezés szerint:
a) a 2021. évben: 1 955 986 204 forint,
b) a 2022. évben: 2 204 092 782 forint,
c) a 2023. évben: 339 921 014 forint;

 2. egyetért azzal, hogy az 1. pont szerinti támogatás a Korm. határozat 1. pont c) alpontja szerinti, a Modern Városok 
Program keretében meghatározott, a  veszprémi „Aranyosvölgy Tudáspark és Tudományos Központ” indikatív 
költségkeretének terhére kerüljön biztosításra;

 3. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  Beruházás megvalósítása érdekében 2021. és 2023.  évek 
között, az  1.  pont a)–c)  alpontja szerinti ütemezésben összesen legfeljebb 4 500 000 000  forint költségvetési 
támogatás biztosítására, a  költségvetési támogatás felhasználására, valamint elszámolása részletes feltételeinek 
meghatározására az  Önkormányzat részére támogatói okiratot adjon ki, és a  támogatói okirat kiadását követően 
az  1.  pont a)  alpontja szerinti költségvetési támogatást a  Magyarország 2021.  évi központi költségvetéséről szóló 
2020.  évi XC.  törvény 1.  melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
1. Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. Modern Városok Program 
jogcímcsoport terhére, az Önkormányzat részére támogatási előlegként folyósítsa;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a) a 2021. évi költségvetési támogatás folyósítására a támogatói okirat hatálybalépését követő  

30 napon belül  
b) a  2022.  évi és 2023.  évi költségvetési támogatás folyósítása tekintetében a  forrás 
rendelkezésre állását követő 30 napon belül

 4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával gondoskodjon a Beruházás 
2022.  évi megvalósításához szükséges 2 205 194 828  forint biztosításáról a  2022.  évi központi költségvetés 
Modern Városok Programot finanszírozó fejezetben;

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a 2022. évi központi költségvetés tervezése során
 5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával gondoskodjon a Beruházás 

2023.  évi megvalósításához szükséges 340 090 975  forint biztosításáról a  2023.  évi központi költségvetés 
Modern Városok Programot finanszírozó fejezetben;

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a 2023. évi központi költségvetés tervezése során
 6. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.  törvény 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva 

engedélyezi a  Miniszterelnökséget vezető miniszter számára, hogy a  Beruházás megvalósítása érdekében 
a  2022.  évi központi költségvetés Modern Városok Program jogcímcsoport vagy annak felhasználási céljaival 
összhangban megtervezett fejezeti kezelésű előirányzat terhére legfeljebb 2 204 092 782 forint összeg, a 2023. évi 
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központi költségvetés Modern Városok Program jogcímcsoport vagy annak felhasználási céljaival összhangban 
megtervezett fejezeti kezelésű előirányzat terhére legfeljebb 339 921 014  forint összeg mértékéig éven túli 
kötelezettséget vállaljon;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a 3. pont szerinti támogatói okirat kiadásakor

 7. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  Beruházás tekintetében a  Beruházást finanszírozó 
támogatás nyújtása során gondoskodjon arról, hogy az  Önkormányzat kötelezettséget vállaljon az  állami 
beruházások központi nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 1830/2016. (XII. 23.) Korm. határozat 3.  pontjában 
foglaltak teljesítésére.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a 3. pont szerinti támogatói okirat kiadásakor

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1195/2021. (IV. 21.) Korm. határozata
a Balatonfüred Város Önkormányzata által megvalósítandó Alkony program előkészítésének 
finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról szóló 1993/2020. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Balatonfüred Város Önkormányzata által megvalósítandó Alkony program előkészítésének finanszírozásához 
szükséges forrás biztosításáról szóló 1993/2020. (XII. 23.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 
1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„1. egyetért a  részére bemutatott koncepció szerint az  Alkony program keretében idősek számára 150 férőhelyen 
otthont nyújtó szolgáltatást célzó beruházás (a továbbiakban: Beruházás) előkészítésével az  ingatlan-nyilvántartás 
szerinti Balatonfüred belterület 633/1 helyrajzi számú ingatlanon;”

 2. A Korm. határozat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„4. a  Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként az  emberi erőforrások miniszterét jelöli ki, azzal, hogy 
a  Beruházás előkészítésének megvalósítása érdekében gondoskodjon Balatonfüred Város Önkormányzata részére 
a  2.  pont szerinti összegben támogatói okirat kiadásáról, a  biztosított költségvetési támogatás tekintetében 
elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettség rögzítésével;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal”

 3. A Korm. határozat a következő 5–7. ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„5. egyetért azzal, hogy a Beruházás
a) előkészítője Balatonfüred Város Önkormányzata,
b) megvalósítója a Beruházási Ügynökség
legyen;
6. egyetért azzal, hogy a  2.  pont szerinti összeg a  Beruházásnak az  állami magasépítési beruházásokról szóló 
299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § a)–f ) és l)–m) pontja szerinti előkészítési fázisainak 2021. június 30. napjáig 
történő megvalósítására használható fel;
7. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Beruházás további előkészítésére és 
megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján nyújtson be előterjesztést a Kormány 
részére a  Beruházás további előkészítéséről és megvalósításáról, a  további előkészítéshez és kivitelezéshez 
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kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a  kifizetések ütemezéséről, továbbá az  emberi erőforrások minisztere 
bevonásával a  Beruházás során létrejövő vagyonelemek tulajdoni viszonyaira, vagyonkezelőjére és üzemeltetési 
modelljére vonatkozó javaslat bemutatásával.

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

Határidő: a Beruházás további előkészítését és megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárást 
követően”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

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