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Kormányrendeletek

A Kormány 233/2021. (V. 6.) Korm. rendelete
a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának negyedik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején
alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról
Figyelemmel arra, hogy a köznevelési intézményekben, a szakképző intézményekben, valamint a felnőttképzésben a rendes
oktatásra történő visszatérésről és az óvodákban elrendelt rendkívüli szünet megszüntetéséről szóló 177/2021. (IV. 15.)
Korm. rendelet alapján a köznevelési intézmények és a szakképző intézmények valamennyi évfolyama 2021. május 10. napjától
rendes munkarendben működik
– a közigazgatásban elrendelt lakó-, illetve tartózkodási helyen történő munkavégzés és a gazdaság szereplőinek felkérése,
hogy törekedjenek az otthoni munkavégzés alkalmazására, megszüntetésre kerül,
– az óvodások és iskolások esetében lehetővé válik a sportlétesítmények, az uszodák, az edzőtermek és a jégpályák szervezett
keretek között (testnevelés óra, sportszakkör, iskolai sportkör vagy sportoktatás) történő látogatása.
A koronavírus ellen védett személy felügyelete alatt álló tizennyolcadik életévüket be nem töltöttek karanténkötelezettség nélkül
térhetnek haza Magyarország területére.
A fenti döntések végrehajtása céljából – általánosan kötelező magatartási szabályként – a Kormány
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2–4. alcím tekintetében 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 járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló
408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R1.) 1. § (3) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(E rendelet hatálya nem terjed ki)
„f ) arra a tizennyolcadik életévét be nem töltött személyre, aki a d) pont szerinti személy felügyelete alatt áll, és vele
együtt lépi át Magyarország határát.”
2. §		
Az R1.
a)
1. § (3) bekezdés d) pontjában az „igazolja, valamint” szövegrész helyébe az „igazolja,” szöveg,
b)
1. § (3) bekezdés e) pontjában az „igazolja.” szövegrész helyébe az „igazolja, valamint” szöveg
lép.

2. A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló
484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása
3. §

(1) A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 12. § (4) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények)
„c) testnevelés óra, sportszakkör (ideértve az iskolai sportkör) vagy sportoktatás keretében a gyermekek, illetve
a tanulók számára a testnevelés óra, sportszakkör (ideértve az iskolai sportkör) vagy sportoktatás vezetője
kíséretében”
(látogathatóak.)
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(2) Az R2. 12. § (4c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4c) A (3a) és a (4) bekezdés szerinti helyszín üzemeltetője vagy vezetője, illetve az üzemeltető vagy a vezető
alkalmazottja – a (4a) bekezdés szerinti kivétellel – annak a beléptetését megtagadja, valamint a látogatás
megkezdését megakadályozza, aki
a) a koronavírus elleni védettségét az e rendeletben meghatározott módon,
b) az életkorát az e rendeletben meghatározott módon vagy
c) a (4) bekezdés c) pontja esetében a testnevelés óra, sportszakkör (ideértve az iskolai sportkör) vagy sportoktatás
tényét
nem igazolja.”
4. §		
Az R2.
a)
12. § (4) bekezdés a) pontjában a „céljából, valamint” szövegrész helyébe a „céljából,” szöveg,
b)
12. § (4) bekezdés b) pontjában a „számára” szövegrész helyébe a „számára, valamint” szöveg
lép.

3. A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet módosítása
5. §		
A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.)
a következő 16/C. §-sal egészül ki:
„16/C. § A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának negyedik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején
alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 233/2021. (V. 6.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) hatálybalépését megelőző napon hatályos 4. §-ra tekintettel
az R2. hatálybalépését megelőző napon hatályos 9. § és 10. § alapján indított eljárásokat az eljárást megalapozó
kötelezettségszegés időpontjában hatályos szabályok szerint kell elbírálni.”
6. §		
Hatályát veszti az R3.
a)
3. alcíme,
b)
9. § (1) bekezdésében az „a 4. § (3) és (4) bekezdése, valamint” szövegrész,
c)
10. § (1) bekezdésében az „a 4. § (1) bekezdése, valamint” szövegrész,
d)
8. alcíme,
e)
9. alcíme.

4. A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló
144/2021. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása
7. §		
Hatályát veszti a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III. 27.)
Korm. rendelet
a)
4. § (2) bekezdésében a „ , valamint a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.)
Korm. rendelet” szövegrész,
b)
5. § (1) bekezdésében a „– beleértve a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.)
Korm. rendelet alapján kötelezően zárva tartó üzletet –” szövegrész,
c)
5. § (3) bekezdésében az „A vendéglátó üzletben való tartózkodás – az e rendelet hatálybalépésekor hatályos
jogszabályi rendelkezések szerint, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második
üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet szabályai értelmében – az elvitelre alkalmas ételek kiadása
és szállítása érdekében, az ehhez szükséges időtartamig – megengedett.” szövegrész.

5. Záró rendelkezések
8. §		
Ez a rendelet 2021. május 10-én lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 234/2021. (V. 6.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló
484/2020. (XI. 10.) 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 veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.)
Korm. rendelet 14. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a felsőoktatási intézmény rektora dönthet az oktatás – így különösen a hallgatók
gyakorlati képzésének, valamint a tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint hallgatói jelenlétet igénylő tudásmérésnek –
személyes érintkezés mellett történő megszervezéséről, a szükséges védelmi intézkedések betartásával.
(3) A szükséges védelmi intézkedések betartásáról a rektor köteles gondoskodni.”
2. §		
Ez a rendelet 2021. május 10-én lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 235/2021. (V. 6.) Korm. rendelete
a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító
Zártkörűen működő Részvénytársaság működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi
XLII. törvény 26. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról
szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés d) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról
szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló
85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az Eximbank – az 1. § (1b)–(8) bekezdésében foglalt korlátozásokkal – a következő, a 6. §-ban meghatározott
feltételeknek megfelelő, az 1. § (1) és (1a) bekezdésében meghatározott hitelek, refinanszírozási hitelek és
követelésvásárlások vonatkozásában számolhat el a központi költségvetéssel a Magyar Export-Import Bank
Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának
részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglaltak szerint:]
„f ) a gazdálkodó szervezetnek vagy a gazdálkodó szervezet tulajdonában álló társaságnak, annak befektetéseihez,
beruházásához vagy termelőtevékenységéhez, szolgáltatásnyújtásához kapcsolódó forgóeszközigény
finanszírozásához és”
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(1) Az R1. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az OECD Megállapodás hatálya alá tartozó ügyletek keretében áruexport e rendelet szerint akkor
finanszírozható, ha a külkereskedelmi szerződésben az export szerződéses értékének legalább fele magyar
származásúnak minősül, amely feltétel teljesülését az Eximbank a belső szabályzatában foglaltak szerint ellenőrzi.
A külkereskedelmi tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet az áruk származásának igazolására az Eximbankhoz,
refinanszírozás esetén a finanszírozó pénzügyi intézményhez származási bizonyítványt nyújt be, amelyet az annak
kiadására felhatalmazott kamarai szervtől szerez be. Az áruk magyar származásának megállapítására és tanúsítására
a származási bizonyítvány kiadására felhatalmazott kamarai szerv által alkalmazott, a felhatalmazott kamarai
szerv honlapján elérhető származási szabályokat és a származási bizonyítvány kibocsátására vonatkozó kamarai
eljárásrendben foglaltakat kell alkalmazni. Amennyiben a külkereskedelmi szerződés részteljesítést is lehetővé
tesz, a részteljesítés elfogadottnak tekinthető, ha a részteljesítéskori magyar hányad mértéke megfelel a kiszállítási
ütemtervben előre meghatározott magyar hányadnak.”
(2) Az R1. 6. § (8) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a bekezdés a következő e) és
f ) ponttal egészül ki:
[Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott alacsonyabb magyar származású export esetén – amely azonban nem lehet
kevesebb, mint az (1) és (3) bekezdésben meghatározott arány fele – teljes finanszírozás abban az esetben nyújtható,
ha az exportügylet megvalósulásához nemzeti érdek fűződik. A nemzeti érdekű finanszírozás jóváhagyása a Törvény
1. § (2) bekezdése szerinti miniszter által jóváhagyott döntési rendben meghatározott eljárás szerint történik. Nemzeti
érdekű finanszírozás akkor nyújtható, ha a Magyarország hatályos külgazdasági stratégiájában foglaltakra tekintettel
a külkereskedelmi szerződés teljesítésében részt vevő belföldi gazdálkodó szervezetnél az ügylet hatására]
„a) munkahelyteremtés, munkahelymegőrzés;
b) exportpiac megtartása, megszerzése, további exportbővüléshez való hozzájárulás;
c) a kis- és középvállalkozások versenyképességének elősegítése;
d) a beszállítói lehetőségek kiterjesztése;
e) a hazai hozzáadott érték arányának mértéke a magyar származásúnak minősülő hányadon belül vagy
f ) a környezetvédelembe, a megújuló energiaszektorba vagy innovatív ágazatba tartozó ügyletek megvalósítása”
(következik be.)

3. §		
Az R1.
a)
6. § (2) bekezdésében a „Szolgáltatásexport” szövegrész helyébe az „Az OECD Megállapodás hatálya alá
tartozó ügyletek keretében szolgáltatásexport” szöveg,
b)
6. § (3) bekezdésében az „Építési” szövegrész helyébe az „Az OECD Megállapodás hatálya alá tartozó ügyletek
keretében építési” szöveg
lép.

2. A Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák,
valamint a deviza- és kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és részletes
szabályairól szóló 435/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
A Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák, valamint a devizaés kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és részletes szabályairól szóló 435/2012. (XII. 29.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az Eximbank által nyújtott exporthitel garancia az OECD Megállapodás rendelkezéseivel összhangban
meghatározott hitelösszeg 95%-áig terjedhet. Helyi költségekhez exporthitel garancia az OECD Megállapodásban
meghatározott mértékben nyújtható.”
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5. §		
Az R2.
a)
1. § 1–2., 4., 7., 10., 15. és 17. pontjában a „vállalt garancia vagy készfizető kezesség” szövegrész helyébe
a „vállalt garancia, viszontgarancia vagy készfizető kezesség” szöveg,
b)
1. § 14. pontjában a „vállalt hitelgarancia vagy készfizető kezesség” szövegrész helyébe a „vállalt garancia,
viszontgarancia vagy készfizető kezesség” szöveg,
c)
1. § 16. pontjában a „nyújtott garancia vagy készfizető kezesség” szövegrész helyébe a „vállalt garancia,
viszontgarancia vagy készfizető kezesség” szöveg,
d)
3. § (1) bekezdés bevezető szövegrészében a „Nem” szövegrész helyébe a „Belföldi megbízó esetén nem”
szöveg,
e)
4. § (2) bekezdésében a „garancia” szövegrész helyébe az „exporthitel garancia” szöveg,
f)
4. § (3) bekezdésében az „A belföldi” szövegrész helyébe az „Exporthitel garancia alapjául szolgáló ügylet
esetén a belföldi” szöveg
lép.

3. A Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány
készfizető kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló
312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása
6. §		
A Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető
kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló 312/2001. (XII. 28.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„e) idegen tartalom: az exportirányú külkereskedelmi szerződéshez kapcsolódóan nyújtott azon termékek, illetve
szolgáltatások, amelyek esetében nem kerül igazolásra a 7. § szerinti magyar származásra vonatkozó követelmény;”
7. §		
Az R3. 4. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A biztosítás nem terjed ki)
„c) a közvetett károkra, ideértve az elmaradt hasznot is, kivéve a 4. § (1) bekezdés e) pontja szerinti külföldi
vállalkozásba befektetett tőke hozamát, valamint ha a 6. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak szerint az általános
szerződési feltételek nem tartalmazzák a 17/A. § (1) bekezdés d) pont dd) alpontjában szereplő mentesülést vagy
a 17/A. § (4) bekezdése vagy a 17/B. § (4) bekezdése szerinti kárfizetési halasztást, és a szerződés teljesítésében részt
vevők nem szerződésszerű teljesítése vagy nemteljesítése ellenére is a biztosított jogosult a kárfizetésre;”
8. §

(1) Az R3. 17. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Mehib Zrt. a 30 napos fizetési kötelezettségének abban az esetben tesz eleget a (2) bekezdés a)–c) pontja
szerint meghatározott időben, amennyiben a kárfizetés feltételeként előírt – a 20. § (3) bekezdésében
meghatározott biztosított által aláírt – követelés átruházására vonatkozó megállapodást a biztosított megküldte,
annak hiányában a Mehib Zrt. a kárfizetési kötelezettségét a követelés átruházására vonatkozó megállapodás
kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül teljesíti.”
(2) Az R3. 17. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) A biztosított követelés egészének egyösszegű azonnali esedékessé válása esetén a Mehib Zrt. jogosult
a) a teljes kárt a biztosított hitelszerződés törlesztési ütemtervében meghatározott eredeti esedékességek szerint
megállapítani, vagy
b) a kár egyik részét egy összegben, másik részét a biztosított hitelszerződés törlesztési ütemtervében
meghatározott eredeti esedékességek szerint megállapítani, amennyiben a biztosított ügylet vagy a kárügy
jellemzői azt indokolják.
(7) A (6) bekezdésben foglalt részletekben történő kárfizetés esetén a Mehib Zrt. a kárfizetést az eredeti
esedékességek napját követő 30 napon belül teljesíti, feltéve, hogy a biztosító mentesülésének feltételei nem állnak
fenn.”
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9. §		
Az R3. 18. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha ugyanazon adóssal szemben biztosított és nem biztosított követelés is fennáll, a költségek és
a kármegtérülések biztosító és biztosított közötti megosztására és elszámolására az alábbi szabályokat kell
alkalmazni:
a) forgalmi típusú módozatok esetén – a Mehib Zrt. és a biztosított – a kármegtérülést, valamint az (1) és
a (4) bekezdésben meghatározott költségeket és ráfordításokat a biztosított és a nem biztosított hányad arányában
kell elszámolni, feltéve, hogy a biztosított is érvényesíti a követelését az adóssal szemben, vagy a Mehib Zrt. és
a biztosított jelen pontban meghatározott arányos elszámolástól eltérően is megállapodhatnak, ha
aa) az adott kárügyben a biztosított és nem biztosított követelés arányának megállapítása bármely okból nem
lehetséges, vagy
ab) az exportirányú külkereskedelmi szerződéshez valamely pénzügyi intézmény finanszírozást nyújt oly módon,
hogy a Mehib Zrt. által teljesítendő kárfizetés jogosultja ezen pénzügyi intézmény;
b) egyedi és egyéb módozatok esetén a kármegtérülést, valamint az (1) és a (4) bekezdésben meghatározott
költségeket és ráfordításokat a biztosított és a Mehib Zrt. abban az esetben köteles egymással a biztosított és nem
biztosított hányad arányában elszámolni, ha a Mehib Zrt. és a biztosított egy jogi eljárás keretében érvényesítik
mind a biztosított, mind a nem biztosított követelésüket az adóssal szemben, ezzel együtt, amennyiben a Mehib Zrt.
és a biztosított nem egy eljárás keretében érvényesítik a biztosított és nem biztosított követelést, úgy
ba) abban az esetben, ha a nem biztosított követelés esedékessége korábbi, mint a biztosított követelés
esedékessége, a megtérülést az adós rendelkezései szerint, ennek hiányában pedig először a nem biztosított
követelésre kell elszámolni,
bb) ha a biztosított követelés esedékessége korábbi, mint a nem biztosított követelés esedékessége, úgy
a megtérülést először a biztosított követelésre kell elszámolni,
bc) ha a biztosított és nem biztosított követelés egy időben esedékes, úgy a kármegtérülést a biztosított és nem
biztosított hányad arányában kell megosztani;
c) a b) pont alkalmazásában nem biztosított követelésnek minősül az ugyanazon adóssal szembeni, a biztosított
követeléssel egyidejűleg ugyanazon exportirányú külkereskedelmi szerződésfinanszírozásra szolgáló és a Mehib Zrt.
által nyújtott biztosítással nem fedezett követelés (így különösen az előleg finanszírozására nyújtott hitel);
d) az a) és b) pontban meghatározott megosztási és elszámolási szabályok alkalmazása során valamennyi biztosítási
módozat esetén a biztosított követeléshez kapcsolódó késedelmi kamatkövetelés – mint a biztosított követelés
járuléka – biztosított követelésnek minősül, függetlenül attól, hogy a 4. § (3) bekezdés a) pontja szerint a biztosítás
a késedelmi kamatból eredő követelésekre nem terjed ki.”
10. §		
Az R3. 19. §-a a következő j) ponttal egészül ki:
(A Mehib Zrt. általános szerződési feltételeinek tartalmazniuk kell:)
„j) a kárfizetés összegét csökkentő tételeket.”
11. §

(1) Az R3. 20. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a bekezdés a következő c) ponttal
egészül ki:
(Kárenyhítési kötelezettsége keretében a biztosított köteles)
„b) a biztosított követelés, – a forgalmi típusú módozatok esetén pedig a nem biztosított követelés tekintetében is –
a fizetési haladék nyújtása, egyezségkötés, fizetési átütemezéssel kapcsolatos megállapodások megkötése vagy
más kármegelőzési, kárenyhítési intézkedés előtt a Mehib Zrt. írásbeli hozzájárulását beszerezni, a megtett
intézkedéseiről és azok eredményeiről folyamatosan tájékoztatni a Mehib Zrt.-t,
c) egyedi és egyéb módozatok esetén a nem biztosított követelések vonatkozásában a Mehib Zrt. előzetes írásbeli
hozzájárulását beszerezni a b) pontban foglalt esetekben, ha a biztosított és a Mehib Zrt. az adóssal szembeni
biztosított és nem biztosított követelésüket egy jogi eljárás keretében érvényesítik, vagy ha a biztosított és nem
biztosított követelések esedékességének időpontja egybeesik, és a megtett intézkedéseiről és azok eredményeiről
folyamatosan tájékoztatni a Mehib Zrt.-t.”
(2) Az R3. 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Átruházási kötelezettsége keretében a biztosított köteles a biztosítási szerződésben előírtak szerint
a biztosítóval a követelés átruházásával kapcsolatban megállapodást kötni, amely a kárfizetéssel egyidejűleg
lép hatályba, és amely alapján köteles az ügylettel kapcsolatos lejárt biztosított követelését – a kártérítés önrésszel
növelt összegének erejéig – a követelés érvényesítésének jogával együtt a Mehib Zrt.-re mint az állam megbízottjára
engedményezni. Az átruházási kötelezettség – a kárfizetés önrésszel növelt összegén túl – kiterjed a kárigény-
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bejelentés összegéből a biztosítási szerződés rendelkezései szerint levont biztosított követelésekre is. A biztosított
az átruházási kötelezettsége keretében az e bekezdésben foglaltakon túl köteles a biztosított ügylettel kapcsolatos
biztosítékait az átruházott követelés összegének erejéig a Mehib Zrt.-re átruházni. A biztosított köteles
a) az adóst az átruházás megtörténtéről értesíteni,
b) az adóshoz intézett értesítés másolatát a Mehib Zrt.-hez eljuttatni – amennyiben ezekre a Mehib Zrt. az átruházási
kötelezettsége keretében írásban utasítja –, továbbá
c) a Mehib Zrt. által kért nyilatkozatokat megtenni.”
12. §		
Hatályát veszti az R3. 5. számú melléklete.
13. §		
Az R3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
lép.

2. § (1) bekezdés l) pont bevezető szövegrészében a „csökkenti” szövegrész helyébe a „továbbhárítja” szöveg,
2. § (1) bekezdés y) pont bevezető szövegrészében a „nemzetközi” szövegrész helyébe a „külföldi” szöveg,
4. § (1) bekezdés f ) pontjában a „szolgáltatások” szövegrész helyébe az „a biztosítható szolgáltatások” szöveg,
5. § m) pontjában az „országbeli szerződő” szövegrész helyébe az „országbeli állami adós” szöveg,
10. § (1) bekezdésében a „kockázatviselés megkezdése után” szövegrész helyébe az „egyedi módozatok
esetén a biztosítási szerződés megkötését követően” szöveg,
15. § (1) bekezdésében az „el kell végezni” szövegrész helyébe a „kell elvégezni” szöveg

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 236/2021. (V. 6.) Korm. rendelete
a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló
51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet és a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló
24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 13. és 21. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 21. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló
51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet] a 24/J. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„A Dózsa Imre-ösztöndíj adományozásának rendje és feltételei
24/K. § A Dózsa Imre-ösztöndíj (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: ösztöndíj) a Kormány által alapított
ösztöndíj, amelynek célja táncművész szakon, nappali munkarendben tanulmányokat folytató hallgatók szakmai
munkájának, művészeti tevékenységének ösztönzése.
24/L. § (1) Az ösztöndíj működtetéséért az oktatásért felelős miniszter felel.
(2) Az oktatásért felelős miniszter (1) bekezdés szerinti tevékenységében közreműködik az ösztöndíj névadója és
a Dózsa Imre-ösztöndíj Bizottság (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: bizottság).
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(3) A bizottság a tanévenként meghirdetett ösztöndíjpályázat keretében két fő részére tesz javaslatot az ösztöndíj
adományozására.
(4) A bizottság az ösztöndíj névadója vagy akadályoztatása esetén az általa megjelölt személy által felkért
szakértőkből álló háromfős testület.
(5) Az ösztöndíj névadója vagy akadályoztatása esetén az általa megjelölt személy a bizottsággal történt egyeztetést
követően javaslatot tesz a pályázat elbírálására. A bizottság tagja a testületben végzett tevékenységéért díjazásban
nem részesül.
(6) A pályázat eredményéről az oktatásért felelős miniszter dönt.
24/M. § (1) Az ösztöndíjra – a pályázat benyújtásának időpontjában – legfeljebb a harmincadik életévét betöltött
személy pályázhat.
(2) Az a személy nyerheti el az ösztöndíjat, aki
a) a pályázat benyújtásának időpontjában a Magyar Táncművészeti Egyetem (ezen alcím alkalmazásában
a továbbiakban: egyetem) táncművész szakának – a képzés második vagy azt követő félévére bejelentkezett –
hallgatója, és
b) az ösztöndíj folyósításának teljes időtartama alatt tanulmányait az egyetem táncművész szakán – az Nftv. 3. §
(1) bekezdés a) pontja szerinti képzési szinten – aktív hallgatói jogviszony keretében folytatja.
24/N. § (1) Az ösztöndíjas az ösztöndíj-támogatással érintett időszak befejezésével egyidejűleg részletes – minden,
az ösztöndíjas jogviszonnyal összefüggő eseményt, körülményt tartalmazó – beszámolót készít és nyújt be
az oktatásért felelős miniszternek. A beszámoló része a teljesítés igazolása.
(2) A megüresedett ösztöndíjas helyre az adott tanévre vonatkozóan további pályázat nem írható ki.
(3) Abban az esetben, ha az adott tanévben nincs két érvényes pályázat, a pályázat soron következő tanévi
meghirdetésekor az ösztöndíjas helyek száma az előző tanévben be nem töltött helyek számával megnövelhető.
Ebben az esetben a bizottság – a 24/L. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően – legfeljebb négy fő részére tesz
javaslatot az ösztöndíj adományozására.
24/O. § (1) Az ösztöndíj pénzügyi fedezetét a minisztérium költségvetési fejezetében kell tervezni.
(2) Az ösztöndíj mértéke díjazottanként havonta százezer forint, amely összeg a pályázati kiírás szerinti tanévben,
két részletben kerül folyósításra.”
2. §		
Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 26/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A hallgató az ösztöndíjat pályázat útján nyerheti el. A pályázat lebonyolítóját az oktatásért felelős miniszter
egyedi határozatban jelöli ki. Az egyedi határozatot az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium
honlapján közzé kell tenni.”
3. §		
Hatályát veszti az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 26/A. § (6) bekezdése.

2. A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet a következő 2. alcímmel egészül ki:

„2. A szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó külhoni magyar
oktatók támogatási rendje
2. § (1) Az államilag elismert külföldi felsőoktatási intézményben foglalkoztatott, a szomszédos államokban élő
magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó külhoni magyar oktató (a továbbiakban: külhoni oktató)
részére az oktatásért felelős miniszter ösztöndíjat adományozhat.
(2) A külhoni oktató részére az ösztöndíj a tanév tíz hónapjára szól, egy főre jutó havi összege 75 000 forint.
(3) A külhoni oktató az ösztöndíjat pályázat útján nyerheti el. A pályázat lebonyolítóját és a külhoni oktató részére
az ösztöndíj folyósítóját az oktatásért felelős miniszter egyedi határozatban jelöli ki, továbbá dönt a lebonyolítás
módjáról és a pályázatok értékelésének rendjéről. Az egyedi határozatot az oktatásért felelős miniszter által vezetett
minisztérium honlapján közzé kell tenni.
(4) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell
a) az ösztöndíj célját,
b) az ösztöndíjra jogosult külhoni oktatók körét,
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c) a döntésre jogosult megnevezését,
d) a pályázat lebonyolítójának, valamint a szerződéskötésre jogosult megnevezését,
e) a pályázó külhoni oktató adatszolgáltatási kötelezettségeit,
f ) a pályázati határidők (benyújtás, elbírálás, értesítés) megnevezését és ezek idejét, helyét,
g) hiánypótlási lehetőséget.”

3. Záró rendelkezések
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 237/2021. (V. 6.) Korm. rendelete
a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §
(1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Nemzeti Tehetség Program céljainak megvalósítását szolgáló források:)
„d) a 2021–2027 közötti programozási időszak európai uniós forrásai terhére azon – a központi költségvetésnek
a Miniszterelnökség, valamint az európai uniós források felhasználásáért felelős minisztérium fejezetében szereplő –
tehetséggondozást szolgáló intézkedések pályázati úton vagy pályázati kiíráshoz nem kapcsolódó, egyedi
támogatási döntéssel elnyerhető, valamint kiemelt projektjeinek támogatása, amelyek tekintetében az irányító
hatósági feladatokat a miniszter látja el.”
2. §		
Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A miniszter – a megállapodás keretei között – a Fórum javaslatainak figyelembevételével évente összeállítja
a pályázati tervet, valamint az Értékelő Bizottság javaslata alapján dönt a beérkezett pályázatokról.
(2) A pályázati kiíráshoz nem kapcsolódó, egyedi támogatási igény elbírálására a miniszter jogosult. A támogatási
döntés meghozatala során a miniszter vizsgálja a költségvetési támogatás forrásául szolgáló előirányzat által
finanszírozott közfeladatot, annak – kérelmező által történő – ellátásának célszerűségét, hatékonyságát, szakmai
megfelelőségét, valamint a kérelemnek a közfeladat ellátásához történő illeszkedését. A Nemzeti Tehetség Program
rendelkezésére álló tárgyévi támogatási forrás kilencvenöt százaléka egységes elvek alapján meghatározott
támogatási döntések útján pályázati kiírások szerint, és öt százaléka pedig a miniszter által jóváhagyott egyedi
támogatási kérelmek alapján kerülhet felhasználásra.”
3. §		
Az R. 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Támogatáskezelő a megállapodás keretei között)
„c) formailag ellenőrzi a beérkezett pályázatokat vagy pályázati kiíráshoz nem kapcsolódó, egyedi támogatási
igényeket,”
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4. §		
Az R. 4. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Támogatáskezelő a megállapodás keretei között)
„f ) felterjeszti a miniszter részére az Értékelő Bizottság döntési javaslatát vagy pályázati kiíráshoz nem kapcsolódó,
egyedi támogatási igényeket,”
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 238/2021. (V. 6.) Korm. rendelete
a tartós külszolgálathoz kapcsolódó felkészítésről szóló 238/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59. § (1) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A tartós külszolgálathoz kapcsolódó felkészítésről szóló 238/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
238/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet] 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A 12. § (1) és (2) bekezdésének hatálya a minisztérium, a külpolitikáért felelős miniszter irányítása vagy
felügyelete alatt álló központi hivatal, gazdasági társaság, a Külszoltv. 2. § 17. pontja szerinti szakdiplomata
jelölésére jogosult kormányzati igazgatási szervnek a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény
(a továbbiakban: Kit.) hatálya alá tartozó foglalkoztatottjára, valamint gazdasági társaság esetében
munkavállalójára, azoknak a Külszoltv. 2. § 8. pontja szerinti hozzátartozójára (a továbbiakban: hozzátartozó),
a minisztériumban a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti szakmai gyakorlatot teljesítő hallgatóra,
valamint a minisztériummal ösztöndíjas jogviszonyban álló, illetve szakmai gyakorlatát a minisztériumban a Magyar
Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 52/2019. (III. 14.) Korm. rendelet szerint teljesítő ösztöndíjasra is kiterjed.”
2. §		
A 238/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A minisztérium – külügyi szaknyelvi vizsgaközpontként –, illetve a külpolitikáért felelős miniszter irányítása,
felügyelete vagy tulajdonosi, illetve alapítói joggyakorlása alatt álló kormányzati igazgatási szerv, gazdasági
társaság és közalapítvány, továbbá a Külszoltv. 2. § 17. pontja szerinti szakdiplomata jelölésére jogosult kormányzati
igazgatási szervnek a Kit. hatálya alá tartozó foglalkoztatottja, valamint ezeknek a hozzátartozója, a minisztériumban
a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény alapján szakmai gyakorlatot teljesítő hallgató, valamint a minisztériummal
ösztöndíjas jogviszonyban álló, illetve szakmai gyakorlatát a minisztériumban a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról
szóló 52/2019. (III. 14.) Korm. rendelet szerint teljesítő ösztöndíjas számára külügyi szaknyelvi nyelvvizsgát szervez és
biztosít.”
3. §		
A 238/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet 13. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A továbbképzési kötelezettségek teljesítésébe tanulmányi pontértékük szerinti mértékben, az előírt
kötelezettség teljes mértékéig beszámíthatóak a kormánytisztviselő, köztisztviselő által teljesített, a külpolitikáért
felelős miniszter által vezetett minisztérium által a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012.
(IX. 28.) Korm. rendelet és a Korm. rendelet alapján – belső továbbképzésként – nyilvántartásba vett és biztosított,
a KÖFOP-2.1.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító jelű kiemelt projekt keretében fejlesztetett belső továbbképzési
programok.”
4. §		
A 238/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet 17. §-ában a „2019. évben” szövegrész helyébe a „2019–2021. évben” szöveg lép.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 239/2021. (V. 6.) Korm. rendelete
a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos irányítási jogköréről szóló
102/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos irányítási jogköréről szóló 102/2018. (VI. 11.)
Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos irányítja a Miniszterelnökség
a) települési fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkárának és
b) Településhálózati Koordinációs Főosztálya vezetőjének
tevékenységét.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 240/2021. (V. 6.) Korm. rendelete
az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018.
(VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 60. §-sal egészül ki:
„60. § E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 240/2021. (V. 6.) Korm. rendelettel
(a továbbiakban: Módr52.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 65. sorát a Módr52. hatálybalépésekor
folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”
2. §		
Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 240/2021. (V. 6.) Korm. rendelethez
Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 65. sorral egészül ki:

1

65.

(A

B

C

A beruházás megnevezése

A beruházás megvalósításának helyszíne

Koordinációra kijelölt kormánymegbízott)

Jászberény közigazgatási
területén elhelyezkedő,
Gyáregység létrehozására irányuló
az ingatlan-nyilvántartás szerinti
beruházás Jászberény területén
belterület 9351 helyrajzi számú
ingatlan

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 171/2021. (V. 6.) KE határozata
altábornagyi előléptetésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 16. § (1) bekezdése és 32. § (1) bekezdése
alapján – a belügyminiszter javaslatára – dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagyot 2021. május 4-ei hatállyal tűzoltó
altábornaggyá előléptetem.
Budapest, 2021. április 21.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. április 22.
		
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/01644-2/2021.

A köztársasági elnök 172/2021. (V. 6.) KE határozata
vezérőrnagyi előléptetésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 16. § (1) bekezdése és 32. § (1) bekezdése
alapján – a belügyminiszter javaslatára – Dobson Tibor tűzoltó dandártábornokot 2021. május 4-ei hatállyal tűzoltó
vezérőrnaggyá előléptetem.
Budapest, 2021. április 21.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. április 22.
		
		

KEH ügyszám: KEH/01645-2/2021.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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A köztársasági elnök 173/2021. (V. 6.) KE határozata
vezérőrnagyi előléptetésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 16. § (1) bekezdése és 32. § (1) bekezdése
alapján – a belügyminiszter javaslatára – dr. Kuczik János Zoltán rendőr dandártábornokot 2021. április 24-ei hatállyal
rendőr vezérőrnaggyá előléptetem.
Budapest, 2021. április 21.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. április 22.
		
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/01646-2/2021.

A köztársasági elnök 174/2021. (V. 6.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 16. § (1) bekezdése és 32. § (1) bekezdése
alapján – a belügyminiszter javaslatára – dr. Gulyás Zsolt rendőr ezredest 2021. április 24-ei hatállyal rendőr
dandártábornokká kinevezem.
Budapest, 2021. április 21.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. április 22.
		
		

KEH ügyszám: KEH/01647-2/2021.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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A köztársasági elnök 175/2021. (V. 6.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 16. § (1) bekezdése és 32. § (1) bekezdése
alapján – a belügyminiszter javaslatára – Pomozi Sándor rendőr ezredest 2021. április 24-ei hatállyal rendőr
dandártábornokká kinevezem.
Budapest, 2021. április 21.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. április 22.
		
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/01648-2/2021.

A köztársasági elnök 176/2021. (V. 6.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 16. § (1) bekezdése és 32. § (1) bekezdése
alapján – a belügyminiszter javaslatára – Nagy Miklós Imre rendőr ezredest 2021. április 24-ei hatállyal rendőr
dandártábornokká kinevezem.
Budapest, 2021. április 21.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. április 22.
		
		

KEH ügyszám: KEH/01649-2/2021.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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A köztársasági elnök 177/2021. (V. 6.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 16. § (1) bekezdése és 32. § (1) bekezdése
alapján – a belügyminiszter javaslatára – dr. Markó Attila István rendőr ezredest 2021. április 24-ei hatállyal rendőr
dandártábornokká kinevezem.
Budapest, 2021. április 21.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. április 22.
		
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/01650-2/2021.

A köztársasági elnök 178/2021. (V. 6.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 16. § (1) bekezdése és 32. § (1) bekezdése
alapján – a belügyminiszter javaslatára – Branyiczky Márk tűzoltó ezredest 2021. május 4-ei hatállyal tűzoltó
dandártábornokká kinevezem.
Budapest, 2021. április 21.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. április 22.
		
		

KEH ügyszám: KEH/01651-2/2021.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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A köztársasági elnök 179/2021. (V. 6.) KE határozata
vezérőrnagyi előléptetésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 16. § (1) bekezdése és 32. § (1) bekezdése
alapján – a belügyminiszter javaslatára – dr. Kiss Attila rendőr dandártábornokot 2021. április 24-ei hatállyal rendőr
vezérőrnaggyá előléptetem.
Budapest, 2021. április 21.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. április 22.
		
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/01652-2/2021.

A köztársasági elnök 180/2021. (V. 6.) KE határozata
vezérőrnagyi előléptetésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 16. § (1) bekezdése és 32. § (1) bekezdése
alapján – a belügyminiszter javaslatára – dr. Terdik Tamás rendőr dandártábornokot 2021. április 24-ei hatállyal
rendőr vezérőrnaggyá előléptetem.
Budapest, 2021. április 21.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. április 22.
		
		

KEH ügyszám: KEH/01653-2/2021.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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A köztársasági elnök 181/2021. (V. 6.) 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 – lemondására tekintettel
dr. Halász Orsolya Ritát 2021. június 1-jei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2021. április 21.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01584-2/2021.

A köztársasági elnök 182/2021. (V. 6.) 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 – lemondására tekintettel
dr. Léhner Anitát 2021. június 30-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2021. április 21.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01584-3/2021.

A köztársasági elnök 183/2021. (V. 6.) 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. Rejtő Eszter Emíliát 2021. október 5-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2021. április 21.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01584-4/2021.
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A köztársasági elnök 184/2021. (V. 6.) 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. Ferencz Miklóst 2021. október 13-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2021. április 21.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01584-5/2021.

A köztársasági elnök 185/2021. (V. 6.) 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 – nyugállományba helyezés iránti
kérelmére tekintettel Baloghné dr. Horváth Viktória Rózsát 2021. július 31-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2021. április 21.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01584-6/2021.

A köztársasági elnök 186/2021. (V. 6.) 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. Balogh Krisztinát
2021. május 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2021. április 21.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01584-7/2021.
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A köztársasági elnök 187/2021. (V. 6.) 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. Barnóczki Pétert
2021. május 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2021. április 21.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01584-8/2021.

A köztársasági elnök 188/2021. (V. 6.) 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. Borbély Tündét
2021. május 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2021. április 21.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01584-9/2021.

A köztársasági elnök 189/2021. (V. 6.) 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. Botos Esztert
2021. május 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2021. április 21.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01584-10/2021.
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A köztársasági elnök 190/2021. (V. 6.) 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. Demeter Évát
2021. május 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2021. április 21.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01584-11/2021.

A köztársasági elnök 191/2021. (V. 6.) 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. Fekete Zsuzsanna
Máriát 2021. május 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2021. április 21.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01584-12/2021.

A köztársasági elnök 192/2021. (V. 6.) 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. Gedei Hajnalka
Juliannát 2021. május 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2021. április 21.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01584-13/2021.
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A köztársasági elnök 193/2021. (V. 6.) 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. Hanzó Gabriellát
2021. május 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2021. április 21.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01584-14/2021.

A köztársasági elnök 194/2021. (V. 6.) 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. Hegyi Áront
2021. május 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2021. április 21.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01584-15/2021.

A köztársasági elnök 195/2021. (V. 6.) 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 – Hoszné dr. Nagy
Tímeát 2021. május 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2021. április 21.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01584-16/2021.
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A köztársasági elnök 196/2021. (V. 6.) 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. Kállai Eriket
2021. május 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2021. április 21.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01584-17/2021.

A köztársasági elnök 197/2021. (V. 6.) 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. Kerékgyártó-Minda
Mária Juditot 2021. május 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2021. április 21.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01584-18/2021.

A köztársasági elnök 198/2021. (V. 6.) 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. Korsós Juditot
2021. május 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2021. április 21.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01584-19/2021.
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A köztársasági elnök 199/2021. (V. 6.) 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. Mészáros Ádám
Zoltánt 2021. május 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2021. április 21.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01584-20/2021.

A köztársasági elnök 200/2021. (V. 6.) 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. Őri Zsófiát
2021. május 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2021. április 21.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01584-21/2021.

A köztársasági elnök 201/2021. (V. 6.) 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. Sándor István
Zoltánt 2021. május 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2021. április 21.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01584-22/2021.
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A köztársasági elnök 202/2021. (V. 6.) 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. Várady Lillát
2021. május 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2021. április 21.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01584-23/2021.

A köztársasági elnök 203/2021. (V. 6.) KE határozata
a 176/2018. (IV. 27.) KE határozat módosításáról
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 25. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Martinek Adrienn
bírói kinevezését a 2021. május 1. napjától 2024. április 30. napjáig terjedő időtartamra meghosszabbítom.
Budapest, 2021. április 21.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01584-24/2021.

A köztársasági elnök 204/2021. (V. 6.) KE határozata
a 178/2018. (IV. 27.) KE határozat módosításáról
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 25. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Mizsák Georgina
Mária bírói kinevezését a 2021. május 1. napjától 2024. április 30. napjáig terjedő időtartamra meghosszabbítom.
Budapest, 2021. április 21.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01584-25/2021.
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A köztársasági elnök 205/2021. (V. 6.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
9. §-a alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/512/3/2021. számú előterjesztésére – Martin Natália
(névmódosítás előtti neve: Martin Natália Iványivna; születési hely, idő: Hátmeg [Ukrajna], 1992. július 28.)
magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2021. április 7.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. április 8.

		
		

Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/01235-3/2021.

A köztársasági elnök 206/2021. (V. 6.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
9. §-a alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/460/3/2021. számú előterjesztésére – Triszkiba Irén,
született: Moszijenko Irén (névmódosítás előtti neve: Triszkiba Irén Vladimirivna, született: Moszijenko Irén Vladimirivna;
születési hely, idő: Ungvár [Szovjetunió], 1977. június 5.) magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2021. március 31.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. április 7.
		
		

KEH ügyszám: KEH/01156-3/2021.

Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter
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A köztársasági elnök 207/2021. (V. 6.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
9. §-a alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/460/3/2021. számú előterjesztésére – Triszkiba János
(névmódosítás előtti neve: Triszkiba János Jánosovics; születési hely, idő: Dnyipropetrovszk [Ukrajna], 2002. május 4.)
magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2021. március 31.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. április 7.
		
		

Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/01156-4/2021.

A köztársasági elnök 208/2021. (V. 6.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
9. §-a alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/460/3/2021. számú előterjesztésére – Vaszilenko Nazar
(névmódosítás előtti neve: Vaszilenko Nazar Olegovics; születési hely, idő: Ungvár [Ukrajna], 2010. október 30.)
magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2021. március 31.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. április 7.
		
		

KEH ügyszám: KEH/01156-5/2021.

Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter
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A köztársasági elnök 209/2021. (V. 6.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
9. §-a alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/460/3/2021. számú előterjesztésére – Vaszilenko Darina
(névmódosítás előtti neve: Vaszilenko Darina Olegivna; születési hely, idő: Ungvár [Ukrajna], 2012. május 15.) magyar
állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2021. március 31.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. április 7.
		
		

Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/01156-6/2021.

A Kormány 1242/2021. (V. 6.) Korm. határozata
a gazdasági versenyképesség jogi feltételrendszerének erősítését célzó intézkedésekkel összefüggő
feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről
1. A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 12. § (1) bekezdése alapján 2021. május 9.
napjától két évre dr. Bogdán Tibort a gazdasági versenyképesség jogi feltételrendszerének erősítését célzó
intézkedésekkel összefüggő feladatok ellátásáért felelős kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos)
nevezi ki.
2. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében javaslatot tesz különösen
a)
a fizetésképtelenségi, reorganizációs eljárások egyes kérdéseinek szabályozására,
b)
a jogi személyek egységes nyilvántartásának szabályozására,
c)
az új elektronikus ingatlan-nyilvántartás jogi szabályozására.
3. A kormánybiztos feladatkörével összefüggésben
a)
a tevékenységével összefüggésben személyektől, szervezetektől – személyes adatnak nem minősülő –
adatokat, információkat kérhet,
b)
a feladatellátásához kapcsolódó dokumentumokba – a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek
megfelelően – betekinthet,
c)
az érintett állami szervek vezetői részére intézkedés megtételét javasolhatja.
4. A kormánybiztos tevékenységét az igazságügyért felelős miniszter irányítja.
5. A kormánybiztos tevékenységét az Igazságügyi Minisztériumban működő 5 fős titkárság segíti.
6. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatköre ellátásáért a központi államigazgatási szervekről, valamint
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 31. § (2) bekezdése szerinti díjazásra és
juttatásokra jogosult.
7. Ez a határozat 2021. május 9-én lép hatályba.
8. Hatályát veszti a közigazgatási bíróságokról szóló 2018. évi CXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő feladatok
koordinációjáért felelős kormánybiztos kinevezéséről szóló 1270/2019. (V. 8.) Korm. határozat.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1243/2021. (V. 6.) Korm. határozata
a 2021. évi fejlesztéspolitikai célokról
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 a) pontjában meghatározott jogkörében eljárva
1. elfogadja a 2021. évi fejlesztéspolitikai célokat (a továbbiakban: célok) a 2–6. pont szerint az 1. mellékletben
meghatározott fejlesztési programokra (a továbbiakban: programok), a 7. pont szerint az Európai
Hálózatfinanszírozási Eszközre (a továbbiakban: CEF) és a 8. pont szerint a Belügyi Alapokra;
2. felhívja az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt
minisztereket, hogy – az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és
más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, az ellenőrzési szabályok, a biztosítékok és az átláthatóság
tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2014. augusztus 6-i
908/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 22. cikkére is figyelemmel – gondoskodjanak az általuk kezelt
programok végrehajtásáról oly módon, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra,
a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra
vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális
Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések
megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i
1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 136. cikke szerinti eljárás ne kerüljön alkalmazásra az általuk
kezelt programok esetén;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
a miniszterelnök kabinetfőnöke
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
agrárminiszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
2021. december 31.
3. felhívja az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt
minisztereket, hogy gondoskodjanak a költségnyilatkozatok Európai Bizottság részére történő olyan ütemű
benyújtásáról, hogy az Európai Bizottság az 1. mellékletben foglalt táblázat C oszlopa szerinti időközi átutalást
teljesítsen az általuk kezelt programok vonatkozásában 2021. december 31-ig;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
a miniszterelnök kabinetfőnöke
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
agrárminiszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
folyamatos
4. felhívja az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt
minisztereket, hogy gondoskodjanak az 1. mellékletben foglalt táblázat D oszlopa szerinti kifizetési terv
teljesítéséről az általuk kezelt programok vonatkozásában;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
a miniszterelnök kabinetfőnöke
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
agrárminiszter
Határidő:
2021. december 31.
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5. felhívja az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt
minisztereket, hogy gondoskodjanak az 1. mellékletben foglalt táblázat E oszlopa szerinti előlegelszámolási terv
teljesítéséről az általuk kezelt programok vonatkozásában;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
a miniszterelnök kabinetfőnöke
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2021. december 31.
6. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy minden hónap 15. napjáig készítsen jelentést a Kormány
számára a célok teljesítéséről, és – szükség esetén – tegyen javaslatot az elérendő célokhoz képest jelentkező
elmaradás felszámolását szolgáló intézkedések alkalmazására;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
folyamatos
7. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon az ahhoz szükséges intézkedések
megtételéről, hogy az Európai Bizottság a CEF forrásaiból Magyarország központi költségvetése részére legalább
124 millió euró összegű átutalást teljesítsen, valamint CEF forrásaiból kifizetésre kerüljön 51 milliárd forint
a kedvezményezettek és szállítók részére;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2021. december 31.
8. felhívja a Belügyi Alapok forrásai felhasználásával kapcsolatos felelős hatósági feladatok ellátására kijelölt minisztert,
hogy gondoskodjon 9,4 millió euró összegű elszámolásnak az Európai Bizottság részére történő benyújtásáról;
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
2022. március 1.
9. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon
a 2–8. pontban és az 1. mellékletben meghatározott célok felülvizsgálatáról, és – szükség esetén – tegyen javaslatot
a Kormány részére azok módosítására.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
2021. szeptember 15.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1243/2021. (V. 6.) Korm. határozathoz
A

C

D

E

Átutalási terv

Kifizetési terv

Előlegelszámolási terv

2021. december 31-ig

2021. december 31-ig

2021. december 31-ig

(millió euró)

(milliárd forint)

(milliárd forint)

Emberi Erőforrás Fejlesztési
Operatív Program

261,4

166,4

155,6

Rászoruló Személyeket
Támogató Operatív Program

8,7

1,5

7,1

4.

Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Program

670,0

412,9

208,4

5.

Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program

730,1

218,3

274,2

6.

Versenyképes
Közép-Magyarország
Operatív Program

122,3

56,6

29,8

7.

Integrált
Közlekedésfejlesztési
Operatív Program

368,1

207,8

325,8

Környezet és
Energiahatékonysági
Operatív Program

369,4

137,0

120,2

1.

2.
3.

8.

Program végrehajtásáért
felelős minisztérium

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Pénzügyminisztérium

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

B
Program

9.

Miniszterelnöki
Kabinetiroda

Közigazgatás- és
Közszolgáltatás-fejlesztés
Operatív Program

57,0

26,8

18,8

10.

Agrárminisztérium

Magyar Halgazdálkodási
Operatív Program

7,9

3,2

nem releváns

11.

Külgazdasági és
Külügyminisztérium

Hazai irányító hatósággal
rendelkező, bilaterális
Határmenti Európai Területi
Együttműködési Programok

49,0

nem releváns

nem releváns

12.

Összesen

2643,9

1230,5

1139,9
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A Kormány 1244/2021. (V. 6.) Korm. határozata
az önkormányzati tűzoltóságok 2021. évi működési kiadásainak kiegészítéséről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az önkormányzati tűzoltóságok 2021. évi működési kiadásainak
kiegészítésére, az általuk végzett feladattal arányos költségkeretet a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
költségvetésében biztosítsa;
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
719 343 923 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről
szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet,
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím, 1. A helyi önkormányzatok általános
feladatainak működési célú támogatása alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet,
12. BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság cím javára, az 1. melléklet szerint.
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1244/2021. (V. 6.) Korm. határozathoz
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XIV. Belügyminisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

IX.
380073
001711

XIV.

Cím
szám

2

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

1

Kiemelt
előir.
szám

K5

12

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Helyi önkormányzatok támogatásai
A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Belügyminisztérium
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

-719 343 923
719 343 923

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

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító
001711

Fejezet
szám

XIV.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

12

Magyar Államkincstár 1 példány

Kiemelt előirányzat
neve

Belügyminisztérium
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

719 343 923
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

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

Összesen

I.n.év
719 343 923

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

719 343 923

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1245/2021. (V. 6.) Korm. határozata
a Magyarországi Református Egyház fejlesztéseihez szükséges támogatásról
A Kormány
1. támogatja
a)
a Magyarországi Református Egyház,
b)
a Dunamelléki Református Egyházkerület,
c)
a Dunántúli Református Egyházkerület,
d)
a Tiszáninneni Református Egyházkerület,
e)
a Tiszántúli Református Egyházkerület,
f)
a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, valamint
g)
a Baranyai Református Egyházmegye
beruházásait és fejlesztéseit;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a miniszterelnök általános helyettese bevonásával – gondoskodjon
a)
az 1. pont a) alpontjában meghatározott cél érdekében 1 400 700 000 forint;
b)
az 1. pont b) alpontjában meghatározott cél érdekében 2 847 423 000 forint;
c)
az 1. pont c) alpontjában meghatározott cél érdekében 1 347 673 500 forint;
d)
az 1. pont d) alpontjában meghatározott cél érdekében 1 190 595 000 forint;
e)
az 1. pont e) alpontjában meghatározott cél érdekében 2 601 300 000 forint;
f)
az 1. pont f ) alpontjában meghatározott cél érdekében 900 450 000 forint;
g)
az 1. pont g) alpontjában meghatározott cél érdekében 177 088 500 forint
forrás rendelkezésre állásáról 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, 3. Egyházi működési, program és fejlesztési
támogatások jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
a felmerülés ütemében
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a miniszterelnök általános helyettese bevonásával – gondoskodjon
a)
az 1. pont d) alpontjában meghatározott cél érdekében 200 100 000 forint;
b)
az 1. pont f ) alpontjában meghatározott cél érdekében 1 000 500 000 forint
forrás rendelkezésre állásáról a 2022. évi központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezet javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
a felmerülés ütemében
4. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy
a)
az 1. pont a) alpontjában foglalt cél megvalósítása érdekében, a 2. pont a) alpontjában meghatározott forrás
terhére 1 400 000 000 forint;
b)
az 1. pont b) alpontjában foglalt cél megvalósítása érdekében, a 2. pont b) alpontjában meghatározott forrás
terhére 2 846 000 000 forint;
c)
az 1. pont c) alpontjában foglalt cél megvalósítása érdekében, a 2. pont c) alpontjában meghatározott forrás
terhére 1 347 000 000 forint;
d)
az 1. pont d) alpontjában foglalt cél megvalósítása érdekében, a 2. pont d) alpontjában meghatározott forrás
terhére 1 190 000 000 forint;
e)
az 1. pont e) alpontjában foglalt cél megvalósítása érdekében, a 2. pont e) alpontjában meghatározott forrás
terhére 2 600 000 000 forint;
f)
az 1. pont f ) alpontjában foglalt cél megvalósítása érdekében, a 2. pont f ) alpontjában meghatározott forrás
terhére 900 000 000 forint;
g)
az 1. pont g) alpontjában foglalt cél megvalósítása érdekében, a 2. pont g) alpontjában meghatározott forrás
terhére 177 000 000 forint
támogatási összegben létesítsen támogatási jogviszonyt;
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
a 2. pontban meghatározott forrás rendelkezésre állását követően azonnal
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5. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy
a)
a 4. pont d) alpontjában meghatározott támogatási jogviszonyt módosítsa a 2022. évben további
200 000 000 forint összeg biztosításával a 3. pont a) alpontjában meghatározott forrás terhére;
b)
a 4. pont f ) alpontjában meghatározott támogatási jogviszonyt módosítsa a 2022. évben további
1 000 000 000 forint összeg biztosításával a 3. pont b) alpontjában meghatározott forrás terhére.
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
a 3. pontban meghatározott forrás rendelkezésre állását követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1246/2021. (V. 6.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodás végrehajtásával összefüggő egyes kérdésekről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy az IKOP-3.2.0-15-2016-00016 azonosító számú („Kaposvár megyei jogú város intermodális
pályaudvar és a hozzá kapcsolódó közösségi közlekedés fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről,
a kaposvári helyőrségi szálló átköltöztetéséhez szükséges forrás biztosításáról, valamint az Integrált
Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.)
Korm. határozat módosításáról szóló 1498/2017. (VIII. 8.) Korm. határozat 1. pont g) alpontjában foglaltaktól eltérően
helyőrségi szálló átköltöztetése helyett egy új, honvédelmi célú, szálló funkciójú felépítmény létrehozása valósuljon
meg Kaposvár helyőrségben;
Felelős:
honvédelmi miniszter
Határidő:
2022. december 31.
2. egyetért azzal, hogy a Kaposvár, belterület 836 helyrajzi szám alatti ingatlanon (a továbbiakban: Ingatlan)
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) munkásszállót alakítson ki,
amelynek érdekében felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) útján, továbbá a honvédelmi
minisztert és az agrárminisztert, hogy a Nemzeti Földügyi Központ bevonásával gondoskodjanak a Nemzeti
Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 16/A. §-a szerinti eljárás lefolytatásáról az Ingatlan valós művelési
ágának megállapítása érdekében;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
honvédelmi miniszter
agrárminiszter
Határidő:
2021. június 30.
3. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az Önkormányzat ez irányú kérelme
esetén az MNV Zrt. bevonásával készítsen előterjesztést az Ingatlan Önkormányzat részére történő ingyenes
tulajdonba adásáról.
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a 2. pontban foglaltak megvalósulását követően, az ingyenes tulajdonba adás feltételei fennállta
és az Önkormányzat vonatkozó kérelmének beérkezését követően legkésőbb 90 napon belül
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1247/2021. (V. 6.) Korm. határozata
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív
Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
1. egyetért az 1. melléklet szerint az ott felsorolt projektek (a továbbiakban: projektek) támogatásának növelésével;
2. egyetért a projektek 1. pont szerinti többlettámogatásának a Terület- és a Településfejlesztési Operatív Program
1., 2., 3., 4. és 6. prioritása, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 6. prioritása
rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával;
3. az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017.
(II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy az 1. mellékletben foglalt
táblázat 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 14. és 16. sora szerinti projektek keretemelése és annak végrehajtása során
a Korm. rendelet 5. §-a ne kerüljön alkalmazásra;
4. egyetért a projektek támogatási szerződéseinek az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

1.

2.

3.

5.

TOP-1.1.3-15-KO12016-00003

Projekt megnevezése

A helyi gazdaság
erőforrásaira
épülő piac- és
agrárlogisztikai
fejlesztés Tatán

C

Kedvezményezett neve

Tata Város
Önkormányzata

Helyi piac
infrastruktúrájának
kialakítása
Nyírkarászon

Nyírkarász Községi
Önkormányzat

TOP-1.1.3-16-BK12017-00007

Agrárlogisztikai
központ építése
Jánoshalmán

Jánoshalma Városi
Önkormányzat
(konzorciumvezető)
BKMFÜ Bács-Kiskun
Megyei Fejlesztési
Ügynökség
Nonprofit Korlátolt
Felelősségű
Társaság

TOP-1.1.3-16-CS12017-00002

Apátfalva Község
piacterének
kialakítása

TOP-1.1.3-15-SB12016-00024

Apátfalva Község
Önkormányzata

D
Hatályos
támogatás (forint)

225 119 949

50 500 000

450 000 000

25 018 440

E
Többlettámogatás
legfeljebb
(forint)

120 132 946

32 691 858

208 470 749

24 341 439

F

G

Megnövelt
támogatás
legfeljebb

Projekt rövid bemutatása

(forint)

345 252 895

A projekt keretében 666,6 m2 területen helyitermék-piac
kialakítása valósul meg. A fejlesztést Tata Város
Önkormányzata új építésként, zöldmezős beruházásként
valósítja meg, mivel nincs a fejlesztett területen
az adott funkciónak megfelelően átalakítható épület.
A projektekben komplex akadálymentesítés történik.

83 191 858

A projekt keretében önkormányzati tulajdonú
ingatlanon, új épület kialakításával helyi termelői piac
infrastruktúrájának kialakítása valósul meg. A piac hasznos
alapterülete 231,41 m2 lesz, melyen kialakításra kerül
10 elárusítóhely, 4 üzlethelyiség saját vizesblokkal
és raktárral, gombavizsgáló és közforgalmú és
mozgássérült-WC is létesül. Térkövezett területen fedett
beálló kerül megépítésre, továbbá a piachoz a szükséges
parkolók, köztük akadálymentes parkoló is létesül.

658 470 749

A projekt célja a helyi gazdaságfejlesztés és foglalkoztatás
növelése a térségben, melyet Jánoshalma Városi
Önkormányzat rövid ellátási láncokhoz kötődő
agrár-logisztikai központ felállításával segít elő.
A fejlesztés eredményeképpen a helyiek által megtermelt
mezőgazdasági termékek helyi piacokra jutása jelentősen
emelkedhet.

49 359 879

A tervezett piaclefedés a jelenleg is meglévő piactér
területére készül. A kialakítandó piacterületen a projekt
fő célja a helyi termelők számára egy értékesítési
pont kialakítása, ennek elősegítésére az infrastruktúra
biztosítása.
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4.

Projekt azonosító száma

B
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1. melléklet az 1247/2021. (V. 6.) Korm. határozathoz

7.

8.

9.

TOP-1.4.1-15-CS12016-00017

Baks Községi
Önkormányzat

118 836 789

22 657 318

141 494 107

TOP-1.4.1-15-JN12016-00044

Új bölcsőde
építése a megye
gyermekintézményi
kapacitással
kevésbé ellátott
területén –
Besenyszögi
Napsugár Bölcsőde
kialakítása

Besenyszög Város
Önkormányzata

238 994 264

28 853 522

267 847 786

A projekt keretében Besenyszög városában új
szolgáltatásként bölcsődei ellátás kerül kialakításra,
két csoportszobás bölcsődeépület építésével.

TOP-2.1.2-15-SO12016-00006

Fenntartható
fejlődést elősegítő
beruházások Csurgó
központi városrész
akcióterületén

Csurgó Város
Önkormányzata

600 000 000

195 614 994

795 614 994

A fejlesztés az alábbi három fő tevékenységben valósul meg:
A városközpont környezetének javítása érdekében
parkosított, nyitott zöld felület létrehozása
energiatakarékos közvilágítás kialakításával, burkolat
felújításával, utcabútorok elhelyezésével, komposztáló
kialakításával. A Csokonai Közösségi Ház felújítása komplex
energetikai rekonstrukcióval, üzlethelyiség kialakításával,
akadálymentesítéssel, valamint a Csokonai Közösségi Ház
melletti parkban a csapadékvízgyűjtő, -elvezető rendszer
kialakítása.

TOP-2.1.3-15-BS12016-00005

Csapadék- és
belvízvédelmi
fejlesztések
Orosházán

Orosháza Város
Önkormányzata
(konzorciumvezető)
Békés Megyei
Önkormányzati
Hivatal

400 000 000

139 559 674

539 559 674

A projekt keretében Orosháza településen meglévő nyílt
és zárt csapadékvíz-elvezető csatorna felújítása és zárt
csatorna létesítése valósul meg.
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6.

Baksi óvoda
fejlesztés
II. ütemének
megvalósítása
és minibölcsőde
létrehozása

A projekt keretében az óvoda bővítése során egy új
épületszárny, a hozzá kapcsoló közlekedővel a főépülethez
kerül kialakításra úgy, hogy egy átrium alakul ki, biztosítva
a természetes megvilágítást és szellőzést.
A mini bölcsőde az épület keleti oldalán kerül megépítésre.
A gyermekszobát, öltözőt és gyermekmosdót magába
foglaló szárny nyaktaggal kapcsolódik a meglévő
épülethez. Az épületszárny tartalmazza a bölcsőde
raktár- és babakocsi-tároló helyiségét, valamint a konyha
megközelítését biztosító közlekedőt.
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11.

12.

TOP-3.1.1-15-SB12016-00025

TOP-3.1.1-16-BK12017-00012

TOP-4.1.1-15-BS12016-00027

Nyírgelse Község
Önkormányzata

Hivatásforgalmi
kerékpárút építés
Vaskút és Gara
között

Vaskút Nagyközségi
Önkormányzat
(konzorciumvezető)
BKMFÜ Bács-Kiskun
Megyei Fejlesztési
Ügynökség
Nonprofit Korlátolt
Felelősségű
Társaság,
Gara Községi
Önkormányzat

Háziorvosi rendelők
infrastrukturális
fejlesztése
Szarvason

Szarvas Város
Önkormányzata

130 970 000

480 000 000

76 576 633

98 268 159

157 929 596

24 079 664

229 238 159

A tervezett beruházás során a település belterületén
történik fejlesztés egyesített gyalog- és kerékpárút
építésével 1110 méter hosszan, a meglévő aszfalt
burkolatának helyreállításával és a szükséges közúti
jelzőtáblák kihelyezésével.

637 929 596

A beruházás során Vaskút és Gara településeket
összekötően épül hivatásforgalmi kerékpárút
9 km hosszan. A nyomvonal kialakításával kapcsolódás
történik az Országos Területrendezési Tervben (OTrT)
tervezett országos kerékpárút-törzshálózathoz, valamint
az EuroVelo6 nyomvonalhoz.

100 656 297

A projekt keretében kialakításra kerül 3 db háziorvosi
rendelő a hozzájuk kapcsolódó kiszolgálóhelyiségekkel.
A bővített épületrész teljes körű akadálymentesítése
is megvalósul. A meglévő épületrész belső átalakítása
magában foglalja a belső helyiségek átalakítását,
az akadálymentesítést, a helyiségek épületvillamossági
és épületgépészeti rendszereinek felújítását, a belső
burkolatok cseréjét, valamint az infokommunikáció
fejlesztését.
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10.

Kerékpárút
fejlesztése
Nyírgelsei
belterületi
kerékpárút
megvalósítása
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Bogyoszló székhelyű
háziorvosi körzet
infrastrukturális
fejlesztése

14.

TOP-4.2.1-15-JN12016-00021

Szociális konyha
kialakítása
Besenyszögön

Besenyszög Város
Önkormányzata

15.

16.

TOP-6.4.1-15-DE12016-00004

Északi városrész
forgalomszervezése
és kerékpárút
kialakítása

VEKOP-6.1.1-15-PT12016-00059

Új bölcsődei
intézmény létesítése
Dunakeszin

Debrecen Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

Dunakeszi Város
Önkormányzata

18 454 612

155 999 999

550 000 000

422 310 144

5 517 929

48 377 595

116 582 779

140 669 589

23 972 541

204 377 594

A projekt célja szociális főzőkonyha kialakítása
Besenyszögön, egy már meglévő épület földszintjén.
A funkció létrehozásához a földszint átalakítására,
bővítésére és felújítására van szükség.

666 582 779

A kerékpárosbarát-fejlesztés főtevékenység részeként
megvalósul a „Lakott területen kívül elhelyezkedő
munkahelyek és a település belterülete közötti
kerékpárforgalmi útvonal kialakítása” tevékenység.
A kerékpárút létrehozásával lehetővé válik a város északi,
távolabb eső területeinek becsatolása a városi kerékpárúthálózatba, amely alapját képezi a későbbi hálózati
bővítéseknek is.

562 979 733

A fejlesztés 4 csoportszobás, 56 fő befogadására képes,
2 ellátó egységet magába foglaló bölcsődei intézmény,
valamint a hozzá tartozó kiszolgálóegységek kialakítását
tartalmazza Dunakeszin.
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13.

TOP-4.1.1-15-GM12016-00015

Bogyoszló Község
Önkormányzata
(konzorciumvezető)
Jobaháza Község
Önkormányzata
Potyond Község
Önkormányzata

Jelen pályázat keretében Bogyoszló és Jobaháza
település háziorvosi rendelőinek felújítása valósul
meg. Az előírásoknak megfelelő megközelítés,
akadálymentesítés készül, valamint új gázkazán kerül
beépítésre. Az átalakításra kerülő részeken a régi belső
ajtókat új akadálymentesekre cserélik, valamint az érintett
homlokzatok hőszigetelése is megvalósításra kerül.
Az épületrészek felújítása során a külső, korszerűtlen
nyílászárókat korszerű, hőszigetelt üvegezésű műanyag
szerkezetűekre cserélik. A meglévő eszközök bővítése is
megvalósul a projektben.

3279

3280
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A Kormány 1248/2021. (V. 6.) Korm. határozata
a GINOP-7.1.9-17-2018-00011 azonosító számú („Hajdúszoboszló gyógyhely komplex turisztikai fejlesztése”
című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott
jogkörében eljárva
a)
egyetért a GINOP-7.1.9-17-2018-00011 azonosító számú, „Hajdúszoboszló gyógyhely komplex turisztikai
fejlesztése” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának növelésével, az 1. melléklet szerint,
b)
hozzájárul, hogy az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye
támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján
a projekt keretemelése és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 5. §-a ne kerüljön alkalmazásra,
c)
egyetért a projekt 1. melléklet szerinti többlettámogatásának a Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Program 7. prioritásának maximális kötelezettségi szintjén belüli szabad forrás terhére történő
finanszírozásával,
d)
egyetért a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
2021. június 15.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 7. pontjában foglalt táblázat C:8 mezőjében a „49,36” szövegrész
helyébe a „49,94” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A
1.

2.

Projekt azonosító
száma

GINOP-7.1.9-172018-00011

B

C

Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve

Hajdúszoboszló
gyógyhely komplex
turisztikai fejlesztése

Hajdúszoboszló Város
Önkormányzata
(konzorciumvezető)
Hajdúszoboszlói Turisztikai
Közhasznú Nonprofit Kft.,
Magyar Turisztikai Szövetség
Alapítvány,
Magyar Turisztikai Ügynökség
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság,
Turisztikai
Marketingkommunikációs
Ügynökség Nonprofit
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

D
Eredeti támogatás
(forint)

1 499 411 317

E

F

Többlettámogatás

Megnövelt támogatás

legfeljebb

legfeljebb

(forint)

(forint)

578 061 043

2 077 472 360

G
Projekt rövid bemutatása

A fejlesztés közvetlen céljai:
a gyógyhely településképének
minőségi fejlesztése, egységesebb
városkép kialakítása,
a látogatóbarát turistafogadás
feltételeinek javítása, a fürdő
környezetének megújítása.
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1. melléklet az 1248/2021. (V. 6.) Korm. határozathoz

3281

3282
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A Kormány 1249/2021. (V. 6.) Korm. határozata
a GINOP-7.1.9-17-2018-00005 azonosító számú („Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék- és
szolgáltatásfejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről
A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott jogkörében eljárva
1. egyetért a GINOP-7.1.9-17-2018-00005 azonosító számú, „Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék- és
szolgáltatásfejlesztése” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának növelésével, az 1. melléklet szerint,
2. hozzájárul, hogy az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról
szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján a projekt keretemelése és
annak végrehajtása során a Kormányrendelet 5. §-a ne kerüljön alkalmazásra,
3. egyetért a projekt 1. melléklet szerinti többlettámogatásának a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program
7. prioritásának rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,
4. egyetért a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
2021. június 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A
1.

2.

Projekt azonosító
száma

GINOP-7.1.9-172018-00005

B

C

Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve

NyíregyházaSóstógyógyfürdő
integrált termék- és
szolgáltatásfejlesztése

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata,
Magyar Turisztikai Ügynökség
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

D
Eredeti támogatás
(forint)

992 329 869

E

F

Többlettámogatás

Megnövelt

legfeljebb

támogatás legfeljebb

(forint)

(forint)

452 273 209

1 444 603 078

G
Projekt rövid bemutatása

A projekt közvetlen célja a térségi
kínálat elérhetőségének javítása,
a Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség
kiemelt turisztikai fejlesztési
térség vonzerőinek bekapcsolása
a helyi kínálati elemek
csomagjába, valamint a település
pólusainak összekötése.
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1. melléklet az 1249/2021. (V. 6.) Korm. határozathoz

3283

3284
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A Kormány 1250/2021. (V. 6.) Korm. határozata
a KEHOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosító számú („Az MH Ócsai üzemanyagraktár területén feltárt
szénhidrogén szennyezettség kármentesítése” című) projekt költségnövekményéről, valamint
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány
a)
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) és f ) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva
aa)
egyetért a KEHOP-3.3.1-16-2016-00001 azonosító számú, „Az MH Ócsai üzemanyagraktár területén
feltárt szénhidrogén szennyezettség kármentesítése” című projekt (a továbbiakban: projekt)
1. melléklet szerinti támogatásának növelésével,
ab)
egyetért a projekt többlettámogatásának a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program
3. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával;
b)
az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló
17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján úgy határoz, hogy
a projekt keretemelése és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 5. §-át nem kell alkalmazni;
c)
felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a projekt támogatási
szerződésének 1. melléklet szerinti módosításáról.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2021. május 15.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016.
(II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat D:364 mezőjében a „0,17” szövegrész helyébe a „0,42”
szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A
1.

2.

Projekt azonosító
száma

KEHOP-3.3.1-162016-00001

B
Projekt megnevezése

Az MH Ócsai
üzemanyagraktár
területén feltárt
szénhidrogén
szennyezettség
kármentesítése

C
Kedvezményezett neve

Honvédelmi
Minisztérium
Védelemgazdasági
Hivatal

D
Eredeti támogatás
(bruttó, forint)

160 396 810

E

F

Többlettámogatás

Megnövelt támogatás

legfeljebb

legfeljebb

(bruttó, forint)

(bruttó, forint)

258 565 650

418 962 460

G
Projekt rövid bemutatása

A projekttel szembeni szakmai elvárás
a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait
betartva, hatósági kötelezésben foglaltak
alapján kármentesítési munkálatok elvégzése,
szennyezett talaj és talajvíz megtisztítása
az MH Ócsai üzemanyagraktár területén. A projekt
eredményeként csökken a szennyezés okozta
környezeti és humánegészségügyi kockázat.
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1. melléklet az 1250/2021. (V. 6.) Korm. határozathoz

3285

3286
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A Kormány 1251/2021. (V. 6.) Korm. határozata
a 2020. évi 35. Úszó-, Nyíltvízi-, Műugró-, Műúszó- és Óriástoronyugró Európa-bajnokság rendezési jogának
megszerzése érdekében, valamint a 2020. évi Vízilabda Európa-bajnokság rendezési jogának megszerzése
érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1320/2016. (VII. 1.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány tudomásul veszi, hogy a 2020. évi 35. Úszó-, Nyíltvízi-, Műugró-, Műúszó- és Óriástoronyugró
Európa-bajnokság rendezési jogának megszerzése érdekében, valamint a 2020. évi Vízilabda Európa-bajnokság
rendezési jogának megszerzése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1320/2016. (VII. 1.)
Korm. határozat [a továbbiakban: 1320/2016. (VII. 1.) Korm. határozat] címében szereplő sportesemény
megnevezése a „2020. évi 35. Úszó-, Nyíltvízi-, Műugró-, Műúszó- és Óriástoronyugró Európa-bajnokság” helyett
a „35. Úszó-, Nyíltvízi-, Műugró- és Műúszó-Európa-bajnokság” elnevezésre változott.
2. Az 1320/2016. (VII. 1.) Korm. határozat a következő 5. ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„5. támogatja, hogy a 35. Úszó-, Nyíltvízi-, Műugró- és Műúszó-Európa-bajnokság megrendezésére a 2021. évben
kerüljön sor.”
		

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.

