
 MAGYAR KÖZLÖNY 69. szám

 M A G YA R O R S Z Á G  H I VATA L O S  L A PJ A
 2021. április 26., hétfő

 Tartalomjegyzék

195/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet A Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatási célú ingatlanjainak 
bővítését és fejlesztését célzó beruházással összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé és a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról 2642

1197/2021. (IV. 26.) Korm. határozat Járóbeteg-szakellátó intézmény Egészséges Budapest Program 
keretében történő fejlesztésével kapcsolatos egyes további  
intézkedésekről 2645

1198/2021. (IV. 26.) Korm. határozat A Diósgyőri Városrész Testgyakorló Kör Sportegyesület 
észak-magyarországi sportfejlesztési programjának folytatásához, 
valamint az Észak-magyarországi Regionális Utánpótlás Központ 
működéséhez és sportszakmai fejlődéséhez szükséges intézkedésekről 2646

1199/2021. (IV. 26.) Korm. határozat A kőbányai fedett mobil velodrom megvalósításához szükséges 
kiegészítő kormányzati forrás biztosításáról 2647

1200/2021. (IV. 26.) Korm. határozat A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város és Egervár község közigazgatási 
területén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról 
és a terület fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről 2648

1201/2021. (IV. 26.) Korm. határozat A magyar–román határszakaszon két közúti határátkelőhely 
megnyitásáról és működtetéséről 2649

1202/2021. (IV. 26.) Korm. határozat A Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar 
Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar 
Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom 
ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt 
Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló 
Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott  
felhatalmazásról 2649

22/2021. (IV. 26.) ME határozat A Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között,  
a magyar–román államhatáron átvezető közúti kapcsolatokról szóló, 
2014. július 24-én, Bukarestben aláírt megállapodás módosításáról szóló, 
Magyarország Kormánya és Románia Kormánya közötti megállapodás 
létrehozására adott felhatalmazásról 2650



2642 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 69. szám 

III. Kormányrendeletek

A Kormány 195/2021. (IV. 26.) Korm. rendelete
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatási célú ingatlanjainak bővítését és fejlesztését célzó beruházással 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és 
a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12.  § (4)  bekezdés a)–c)  pontjában, valamint 12.  § (5)  bekezdés a), b), d) és 
f )  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a  Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem által ellátott oktatási feladatok elősegítése céljából, a  Magyar Katolikus Püspöki Konferencia részére 
történő ingyenes vagyonjuttatásról szóló 2020. évi XVI. törvény 1.  §-ában meghatározott ingatlanokon és 
az ingatlan-nyilvántartás szerinti, a Budapest VIII. kerület, belterület 36582 helyrajzi számú ingatlanon, illetve az ezen 
ingatlanokból a  telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított ingatlanokon 
megvalósuló, a  Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatási célú ingatlanjainak bővítését és fejlesztését célzó 
beruházással (a továbbiakban együtt: Beruházás) összefüggő, az  1.  mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági 
ügyeket.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
ügyeket, amelyek
a) a Beruházás előkészítéséhez, megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához 

szükségesek,
b) a Beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó, az  (1)  bekezdés szerinti létesítmény megközelítését, működését 

és városképi illeszkedését segítő – magasépítési, mélyépítési, közterület- és zöldfelület-rendezési, útépítési, 
közműcsatlakozási és -fejlesztési, valamint azokkal közvetlenül összefüggő – munkákkal kapcsolatosak.

 (3) A  Kormány kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánítja a  Beruházást. A  Beruházás helyszíne az  (1)  bekezdésben 
meghatározott ingatlanok területe. A Beruházás közvetlen környezete a Budapest VIII. kerület, belterület 36559/11, 
36561, 36562, 36583 és 36593 helyrajzi számú ingatlanok.

2. § (1) A  Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

 (2) A  Kormány az  1.  melléklet 3.  pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró hatóságként Budapest Főváros 
Kormányhivatalát jelöli ki.

3. § (1) A  Kormány a  Beruházással összefüggő építészeti-műszaki dokumentációnak a  településrendezési és 
az  építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 9.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerinti 
véleményezésével összefüggésben a központi építészeti-műszaki tervtanácsot jelöli ki.

 (2) A Beruházással összefüggésben
a) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, valamint
b) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

4. § (1) A Beruházással összefüggésben előzetes régészeti dokumentáció készítése nem szükséges, ha a kulturális örökség 
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/C. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő örökségvédelmi 
hatástanulmány a Beruházáshoz köthetően már rendelkezésre áll.

 (2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti dokumentum nem áll rendelkezésre, egyszerűsített előzetes régészeti dokumentációt 
kell készíteni.
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5. §  A Beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály 
rövidebb határidőt nem állapít meg, illetve az  előzetes vizsgálati eljárás, a  környezeti hatásvizsgálati eljárás és 
a természetvédelmi hatósági eljárás kivételével – harminc nap.

6. § (1) A  Budapest VIII. kerület, belterület 36583 helyrajzi számú ingatlanra a  beépítés szabályait a  (2)  bekezdés állapítja 
meg, azzal, hogy
a) a hatályos településrendezési eszközök és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló  

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni,

b) ha a  hatályos településrendezési eszköz és az  OTÉK a  beépítés (2)  bekezdésben meghatározott sajátos 
szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a  településrendezési 
eszközt és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

 (2) A Budapest VIII. kerület, belterület 36583 helyrajzi számú ingatlanra meghatározott sajátos beépítési szabályok:
a) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 85%,
b) a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 85%, azzal, hogy mélygarázs létesítése esetén 100%,
c) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 5,5 m²/m²,
d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 10%, azzal, hogy mélygarázs létesítése esetén 0%.

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

8. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 195/2021. (IV. 26.) Korm. rendelethez

A Beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított 
közigazgatási hatósági ügyek

 1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és bejelentési eljárások,
 3. a közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos hatósági 

engedélyezési eljárások,
 4. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések 

engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,
 5. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
 6. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
 7. tűzvédelmi hatósági eljárások,
 8. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
 9. hírközlési hatósági eljárások,
10. környezetvédelmi hatósági eljárások,
11. természetvédelmi hatósági eljárások,
12. útügyi hatósági eljárások,
13. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
14. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
15. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
16. földmérési hatósági eljárások,
17. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
18. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
19. közegészségügyi hatósági eljárások,
20. területrendezési hatósági eljárások,
21. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi 

engedélyezési eljárások,
22. azok az  1–21.  pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a  Beruházás 

megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
23. az 1–22. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1197/2021. (IV. 26.) Korm. határozata
járóbeteg-szakellátó intézmény Egészséges Budapest Program keretében történő fejlesztésével kapcsolatos 
egyes további intézkedésekről

A Kormány – az Egészséges Budapest Program céljaival összhangban és annak keretében –
 1. támogatja Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának (a  továbbiakban: Önkormányzat) 

a  Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Központ bővítésére és infrastrukturális fejlesztésére irányuló programját 
(a továbbiakban: Program);

 2. egyetért azzal, hogy a Program előkészítésére és megvalósítására – a fővárosi egészségügyi alapellátás és járóbeteg-
szakellátás fejlesztésének az  Egészséges Budapest Program keretében történő megvalósításával kapcsolatos 
egyes feladatokról szóló 1041/2020. (II. 17.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1041/2020. (II. 17.) Korm. határozat] 
1.  melléklet 12. sora szerint biztosított 800 000 000 forint forrás biztosításán túl – a  2022–2023. évekre összesen 
4 841 530 500 forint kötelezettségvállalás történjen azzal, hogy a Programot legkésőbb 2024. június 30. napjáig kell 
megvalósítani;

 3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (4c)  bekezdés a)  pontjában biztosított jogkörében 
eljárva a  központi költségvetés XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
8.  Gazdaságvédelmet szolgáló emberi erőforrások fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 1. Egészséges Budapest 
Program jogcímcsoport terhére – a  Program előkészítése és megvalósítása céljából – vállalható kötelezettségek 
felső korlátját
a) a 2022. évre 2 423 333 025 forintban,
b) a 2023. évre 2 418 197 475 forintban
állapítja meg;

 4. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  Program előkészítése és megvalósítása érdekében kössön 
támogatási szerződést az Önkormányzattal 4 841 530 500 forint összegben;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

 5. úgy határoz, hogy az  1041/2020. (II. 17.) Korm. határozat 1.  melléklet 12. sora szerinti fejlesztés tekintetében 
–  az  1041/2020. (II. 17.) Korm. határozat 2.  pontjában meghatározottól eltérően – a  felhasználás határideje 
2024. június 30. napja legyen.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1198/2021. (IV. 26.) Korm. határozata
a Diósgyőri Városrész Testgyakorló Kör Sportegyesület észak-magyarországi sportfejlesztési programjának 
folytatásához, valamint az Észak-magyarországi Regionális Utánpótlás Központ működéséhez és 
sportszakmai fejlődéséhez szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért a Diósgyőri Városrész Testgyakorló Kör Sportegyesület észak-magyarországi sportfejlesztési programjának 

(a továbbiakban: Program) folytatásával és azzal, hogy a Program a – 2018. évben nyújtott 9 974 500 000 forinton 
felül – további 1 175 200 000 forint költségvetési támogatás biztosításával valósuljon meg;

 2. egyetért az  Észak-magyarországi Regionális Utánpótlás Központ működésének és sportszakmai fejlődésének 
a támogatásával és ennek érdekében 1 113 000 000 forint költségvetési támogatás biztosításával;

 3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon
a) a Program 2021.  évi folytatása érdekében 1  175  200  000  forint többletforrás biztosításáról a  Magyarország 

2021.  évi központi költségvetéséről szóló 2020.  évi XC.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet 
XLVII.  Gazdaságvédelmi Alap, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 8. Gazdaságvédelmet szolgáló emberi 
erőforrások fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 3. Sportlétesítmény fejlesztések támogatása jogcímcsoport 
javára,

b) a 2. pont szerinti cél megvalósítása érdekében
ba) 863  000  000  forint forrás biztosításáról a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 

fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 29. Sportági 
fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása jogcímcsoport javára;

bb) 250  000  000  forint többletforrás biztosításáról a  Kvtv. 1.  melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap, 
2.  Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 8. Gazdaságvédelmet szolgáló emberi erőforrások fejezeti 
kezelésű előirányzatok alcím, 3. Sportlétesítmény fejlesztések támogatása jogcímcsoport javára;

c) az a) és b)  alpont szerinti kifizetésekhez kapcsolódóan szükséges 1  144  100 forint biztosításáról a  Kvtv. 
1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
48. Kincstári díj alcím javára;
Felelős: pénzügyminiszter 

emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

 4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon
a) a 3.  pont a)  alpontjában megjelölt forrás terhére 1  175  200  000  forint összegben a  Borsodsport Invest 

Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 3532 Miskolc, Andrássy utca 61., cégjegyzékszám: 05-09-033822, 
a  továbbiakban: Társaság) – a  Diósgyőri Városrész Testgyakorló Kör Sportegyesület észak-magyarországi és 
felvidéki sportfejlesztési programjának megvalósításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1472/2017. 
(VII. 25.) Korm. határozat alapján – fennálló támogatási jogviszonyok módosításáról,

b) a 3.  pont b)  alpont ba)  pontja szerinti forrás terhére 863  000  000  forint összegben támogatói okirat 
kiadásáról a Diósgyőr Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3532 Miskolc, Andrássy utca 61., 
cégjegyzékszám: 05-09-011701) részére,

c) a 3. pont b) alpont bb) pontja szerinti forrás terhére 250 000 000 forint összegben támogatói okirat kiadásáról 
a  Sajóvölgye Focisuli Sport Egyesület (székhely: 3630 Putnok, Puskás Ferenc út 6., nyilvántartási szám: 
05-02-0064946) részére

elszámolási, a  fel nem használt vagy nem rendeltetésszerűen felhasznált támogatás tekintetében visszatérítési 
kötelezettség rögzítésével;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 3. pont szerinti források rendelkezésre állását követő 30 napon belül

 5. az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Ávr.) 
95. § (5) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a Program folytatása érdekében a 3. pont szerinti források 
biztosításával összefüggésben hozzájárul ahhoz, hogy az  emberi erőforrások minisztere a  támogatási szerződés 
módosításakor az Ávr. 95. § (2)–(4) bekezdésének alkalmazásától eltekintsen;
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 6. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
bevonásával a  salgótarjáni Tóstrandi Sporttelep és az  egri Szentmarjay Tibor Stadion rekonstrukciója 
(a  továbbiakban együtt: Beruházások) megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárások eredménye 
alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére a Program folytatása érdekében a Beruházások megvalósításáról, 
a  kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a  kifizetések ütemezésének, valamint a  Beruházások 
során létrejövő vagyonelemek tulajdoni viszonyaira és vagyonkezelőjére vonatkozó javaslatának bemutatásával.

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

Határidő: a Beruházások megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárást követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1199/2021. (IV. 26.) Korm. határozata
a kőbányai fedett mobil velodrom megvalósításához szükséges kiegészítő kormányzati forrás biztosításáról

A Kormány – támogatva a Magyar Kerékpáros Szövetség sportszakmai koncepcióját –
 1. egyetért az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest belterület 42444/23  helyrajzi számú ingatlanon fedett mobil 

velodrom (a továbbiakban: Beruházás) megvalósításával;
 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon a  Beruházás 

megvalósításához szükséges 336 722 738  forint biztosításáról a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről 
szóló 2020.  évi XC.  törvény 1.  melléklet XX.  Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20.  Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 23.  Sporttevékenység támogatása alcím, 29.  Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával 
összefüggő feladatok támogatása jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: az e kormányhatározat közzétételét követő 30 napon belül
 3. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  Beruházás megvalósítása érdekében a  2.  pont szerinti forrás 

terhére adjon ki támogatói okiratot 336  554  461  forint mértékben a  BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, 
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére elszámolási kötelezettség, 
a  fel nem használt, valamint a  nem rendeltetésszerűen felhasznált támogatási összeg tekintetében visszafizetési 
kötelezettség rögzítésével.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követő 45 napon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1200/2021. (IV. 26.) Korm. határozata
a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város és Egervár község közigazgatási területén található földrészletek 
beruházási célterületté nyilvánításáról és a terület fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. beruházási célterületté nyilvánítja a  Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területén fekvő, az  ingatlan-

nyilvántartás szerint Zalaegerszeg külterület 0829/15 helyrajzi számú és az Egervár község közigazgatási területén 
fekvő, az  ingatlan-nyilvántartás szerint Egervár külterület 02030 helyrajzi számú földrészleteket, valamint az  ezen 
földrészletekből telekalakítási eljárásban hozott döntés(ek) véglegessé válását követően kialakított földrészleteket;

 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  agrárminiszter kezdeményezésére gondoskodjon az  1.  pont szerinti 
ingatlanok kapcsán az  erdő igénybevételéhez és a  csereerdősítés ellátásához szükséges 827 000 000 forint 
forrás biztosításáról a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1.  melléklet  
XII. Agrárminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Földügyi, öntözési és erdészeti feladatok 
alcím, 3. Erdő-, vad- és halgazdálkodási feladatok jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
agrárminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében
 3. felhívja az  agrárminisztert, hogy a  Nemzeti Földügyi Központ (a  továbbiakban: NFK) útján gondoskodjon 

a 2. pontban részletezett feladatok ellátásához szükséges tulajdonosi hozzájárulások soron kívüli kiadásáról;
Felelős: agrárminiszter
Határidő: a 2. pont végrehajtásához igazodóan

 4. felhívja az  agrárminisztert, hogy az  NFK útján gondoskodjon az  1.  pontban részletezett telekalakítással létrejött, 
állami tulajdonban álló, művelésből kivont területekre vonatkozó vagyonkezelési szerződés megszüntetéséről és 
ezt követően – a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszterrel együttműködve – azok átadásáról 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) részére;

Felelős: agrárminiszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: az 1.  pont szerinti ingatlanok megosztásának és a  kivett beruházási célterület megnevezés 
ingatlan-nyilvántartási átvezetését követő 30 napon belül

 5. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az  MNV Zrt. útján az  innovációért és 
technológiáért felelős miniszterrel együttműködve, gondoskodjon az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 
3. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a 4. pont szerinti ingatlanok tulajdonosi joggyakorlásának az innovációért és 
technológiáért felelős miniszter részére történő átadására vonatkozó megállapodás megkötéséről;

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

Határidő: a 3. pont szerinti feladat végrehajtását követő 60 napon belül
 6. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a  4.  pont szerinti ingatlanok 

tulajdonjogának a  ZalaZONE Ipari Park Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 
20-10-040370) részére történő tulajdonba adásról apport jogcímén.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: az 5. pont végrehajtását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1201/2021. (IV. 26.) Korm. határozata
a magyar–román határszakaszon két közúti határátkelőhely megnyitásáról és működtetéséről

A Kormány
 1.  felhívja a  belügyminisztert, hogy gondoskodjon a  szükséges intézkedések megtételéről annak érdekében, hogy 

a magyar–román határszakaszon
a) Elek – Ottlaka (Grăniceri), valamint
b) Dombegyház – Kisvarjas (Variaşu Mic)
között, ideiglenes infrastruktúrával, Magyarország területén közös határátkelőhely kerüljön megnyitásra;

Felelős: belügyminiszter
Határidő: azonnal

 2.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  belügyminiszter javaslata alapján az  1.  pont szerinti határátkelőhelyek 
infrastruktúrájának kialakításához és működtetéséhez szükséges költségvetési források biztosításáról gondoskodjon.

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: a belügyminiszter javaslatának benyújtását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1202/2021. (IV. 26.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia 
Kormánya között a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről 
szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás 
módosításáról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1.  egyetért a  Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a  Magyar Köztársaság Kormánya és Románia 

Kormánya között a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, 
Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt Egyezmény végrehajtásáról szóló Megállapodás módosításáról szóló 
Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;

 2.  felhatalmazza a  belügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt a  Megállapodás bemutatott szövegének  
– a jóváhagyás fenntartásával történő – végleges megállapítására;

 3.  felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges 
meghatalmazási okiratot adja ki;

 4.  jóváhagyja a  Megállapodás kihirdetéséről szóló kormányrendelet tervezetét, és elrendeli a  Megállapodás 
szövegének végleges megállapítását követően annak a Magyar Közlönyben történő kihirdetését.

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

A miniszterelnök 22/2021. (IV. 26.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között, a magyar–román államhatáron átvezető 
közúti kapcsolatokról szóló, 2014. július 24-én, Bukarestben aláírt megállapodás módosításáról szóló, 
Magyarország Kormánya és Románia Kormánya közötti megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
az  innovációért és technológiáért felelős miniszternek a  külgazdasági és külügyminiszterrel egyetértésben tett előterjesztése 
alapján
 1. egyetértek a  2014.  évi LI.  törvénnyel kihirdetett, a  Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között,  

a  magyar–román államhatáron átvezető közúti kapcsolatokról szóló, 2014. július 24-én, Bukarestben aláírt 
megállapodás módosításáról szóló, Magyarország Kormánya és Románia Kormánya közötti megállapodás 
(a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;

 2. felhatalmazom az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – az  érintett miniszterekkel 
egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;

 3. felhatalmazom az  innovációért és technológiáért felelős minisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy 
a tárgyalások eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;

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

 5. felhívom az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, a  külgazdasági és külügyminisztert, valamint 
az  igazságügyi minisztert, hogy a  Megállapodás létrehozását követően a  Megállapodás szövegének végleges 
megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök


	A Kormány 195/2021. (IV. 26.) Korm. rendelete
	a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatási célú ingatlanjainak bővítését és fejlesztését célzó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvá

	A Kormány 1197/2021. (IV. 26.) Korm. határozata
	járóbeteg-szakellátó intézmény Egészséges Budapest Program keretében történő fejlesztésével kapcsolatos egyes további intézkedésekről

	A Kormány 1198/2021. (IV. 26.) Korm. határozata
	a Diósgyőri Városrész Testgyakorló Kör Sportegyesület észak-magyarországi sportfejlesztési programjának folytatásához, valamint az Észak-magyarországi Regionális Utánpótlás Központ működéséhez és sportszakmai fejlődéséhez szükséges intézkedésekről

	A Kormány 1199/2021. (IV. 26.) Korm. határozata
	a kőbányai fedett mobil velodrom megvalósításához szükséges kiegészítő kormányzati forrás biztosításáról

	A Kormány 1200/2021. (IV. 26.) Korm. határozata
	a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város és Egervár község közigazgatási területén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról és a terület fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről

	A Kormány 1201/2021. (IV. 26.) Korm. határozata
	a magyar–román határszakaszon két közúti határátkelőhely megnyitásáról és működtetéséről

	A Kormány 1202/2021. (IV. 26.) Korm. határozata
	a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a Magyar Köztársaság és Románia között a közúti és a vasúti határforgalom ellenőrzéséről szóló, Bukarestben, 2004. április hó 27. napján aláírt Egy

	A miniszterelnök 22/2021. (IV. 26.) ME határozata
	a Magyarország Kormánya és Románia Kormánya között, a magyar–román államhatáron átvezető közúti kapcsolatokról szóló, 2014. július 24-én, Bukarestben aláírt megállapodás módosításáról szóló, Magyarország Kormánya és Románia Kormánya közötti megállapodás l


		2021-04-26T20:49:33+0200
	Dr. Salgó László Péter




