
 MAGYAR KÖZLÖNY 93. szám

 M A G YA R O R S Z Á G  H I VATA L O S  L A PJ A
 2021. május 20., csütörtök

 Tartalomjegyzék

258/2021. (V. 20.) Korm. rendelet A 2021–2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására 
vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról 3687

259/2021. (V. 20.) Korm. rendelet A közbiztonság erősítése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról 3697

260/2021. (V. 20.) Korm. rendelet Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, 
a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal 
szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 
módosításáról 3710

261/2021. (V. 20.) Korm. rendelet Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek 
módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról 3712

262/2021. (V. 20.) Korm. rendelet A Dél-budai Centrumkórház létesítésével összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról 3713

263/2021. (V. 20.) Korm. rendelet A történelmi emlékhelyekről szóló 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 
módosításáról 3717

21/2021. (V. 20.) AM rendelet Egyes agrártárgyú támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek 
módosításáról 3720

16/2021. (V. 20.) KKM rendelet A védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 
7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Georgiával és Mongóliával összefüggő 
módosításáról 3724

1283/2021. (V. 20.) Korm. határozat A Magyar Honvédség feltölthető beosztásainak számáról 3725

1284/2021. (V. 20.) Korm. határozat Az Alaptörvény elfogadásának 10. évfordulója alkalmából 
megrendezendő ünnepségsorozatról, az ahhoz kapcsolódó jubileumi 
kiadványokról és az azokhoz szükséges költségvetési források biztosításáról 3726

1285/2021. (V. 20.) Korm. határozat Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatásáról 3726

1286/2021. (V. 20.) Korm. határozat A Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezeten belüli 
előirányzat-átcsoportosításról 3729

1287/2021. (V. 20.) Korm. határozat A fogyatékos embereket segítő infokommunikációs alapú 
távszolgáltatások hosszú távú működtetéséhez szükséges intézkedésekről 3733

1288/2021. (V. 20.) Korm. határozat A Zártkerti Program folytatásáról és az ahhoz szükséges forrás biztosításáról 3733

1289/2021. (V. 20.) Korm. határozat Egy állami tulajdonban álló épület bontása érdekében szükséges 
intézkedésekről 3734

1290/2021. (V. 20.) Korm. határozat A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar épülete 
fejlesztésének megvalósításáról 3735



3686 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 93. szám 

 Tartalomjegyzék

1291/2021. (V. 20.) Korm. határozat A Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete sportszakmai 
feladatainak támogatásáról 3737

1292/2021. (V. 20.) Korm. határozat A FAB Tetőtér kulturális, szakmai és tanórán kívüli programjai, valamint 
a Fesztivál Akadémia Budapest kamarazene fesztivál hosszú távú 
finanszírozásáról 3737

1293/2021. (V. 20.) Korm. határozat A szabolcs-szatmár-beregi térség fenntartható örökségvédelmi és 
turisztikai fejlesztéseihez szükséges forrás biztosításáról 3740

1294/2021. (V. 20.) Korm. határozat Hajdúhadház Város infrastrukturális fejlesztéseinek támogatásáról 3740

1295/2021. (V. 20.) Korm. határozat A KEHOP-4.1.0-15-2016-00060 azonosító számú („Magyartarka 
szarvasmarhával történő természetvédelmi célú területkezelés 
infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című) projekt támogatásának 
növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló  
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról 3743

1296/2021. (V. 20.) Korm. határozat A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 
megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről 3745

1297/2021. (V. 20.) Korm. határozat A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési 
keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 
módosításáról 3748

1298/2021. (V. 20.) Korm. határozat Egyes állami erdészeti társaságok támogatási kérelmének 
a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett, gazdaságfejlesztést 
célzó projektek megvalósítására irányuló felhívásaira történő 
benyújtásához való hozzájárulásról 3751

1299/2021. (V. 20.) Korm. határozat A Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Katolikus Általános Iskola, 
Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium 
infrastrukturális fejlesztésének előkészítéséről és megvalósításáról 3752

26/2021. (V. 20.) ME határozat A Magyarország Kormánya és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége 
közötti oktatási együttműködési megállapodás létrehozására adott 
felhatalmazásról 3753



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 93. szám 3687

III. Kormányrendeletek

A Kormány 258/2021. (V. 20.) Korm. rendelete
a 2021–2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi 
értelemben vett állami támogatási szabályokról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15d. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §  E rendelet hatálya
a) a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Pluszból,
b) a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszból,
c) az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Pluszból,
d) a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Pluszból,
e) a Digitális Megújulás Operatív Program Pluszból,
f ) az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Pluszból, valamint
g) a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Pluszból
nyújtott, az  Európai Unió működéséről szóló szerződés (a  továbbiakban: EUMSz) 107.  cikk (1)  bekezdése szerinti 
állami támogatások felhasználására terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. §  E rendelet alkalmazásában
1.  átlagos  éves utasforgalom: a  támogatás odaítélését megelőző két pénzügyi  év folyamán érkező és távozó 

utasforgalom átlaga,
2.  földi kiszolgálás: a repülőtereken a repülőtér-használóknak nyújtott, a közösségi repülőterek földi kiszolgálási 

piacára való bejutásról szóló, 1996. október 15-i 96/67/EK tanácsi irányelv mellékletében meghatározott 
szolgáltatások,

3.  központosított földi kiszolgálási infrastruktúra: a  repülőtér-üzembentartó által üzemeltetett és díjfizetés 
ellenében a  repülőtéren földi kiszolgálást végző különböző szolgáltatók rendelkezésére bocsátott 
infrastruktúra, kivéve a  földi kiszolgálást végző szolgáltatók tulajdonában lévő vagy azok által üzemeltetett 
berendezéseket,

4.  légitársaság: a  Közösségben a  légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló,  
2008. szeptember 24-i 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1008/2008/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendelet) alapján valamely tagállam vagy az  európai közös légtér tagja által 
kiadott érvényes működési engedéllyel rendelkező légitársaság,

5.  nem repüléstechnikai tevékenységek: a  légitársaságoknak vagy a  repülőtér egyéb használóinak nyújtott 
kereskedelmi szolgáltatások, így különösen az  utasoknak, szállítmányozóknak vagy egyéb szolgáltatóknak 
nyújtott kiegészítő szolgáltatások, irodák és boltok bérlete, gépjárműparkolók és szállodák,

6.  regionális repülőtér: olyan repülőtér, amelynek átlagos éves utasforgalma legfeljebb hárommillió fő,
7.  repülőtér: légitársaságok számára nyújtott repülőtéri szolgáltatásokat felölelő gazdasági tevékenységet végző 

jogalany vagy jogalanyok csoportja,
8.  repülőtéri infrastruktúra: a  repülőtéri szolgáltatások nyújtása érdekében a  repülőtér által a  légitársaságok és 

a  különböző szolgáltatók rendelkezésére bocsátott infrastruktúra és felszerelés, beleértve a  kifutópályákat, 
a  terminálokat, a  forgalmi előtereket, a  gurulópályákat, a  központosított földi kiszolgáló infrastruktúrát 
és bármely más berendezést, amely közvetlen támogatást nyújt a  repülőtéri szolgáltatásokhoz, kivéve 
azt az  infrastruktúrát és felszerelést, amely elsődlegesen a  nem repüléstechnikai tevékenységek céljára 
szükséges,
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9.  repülőtéri szolgáltatások: a  repülőtér vagy leányvállalatai által a  légitársaságoknak nyújtott szolgáltatások 
közül a  repülőgép kezelése a  leszállás és a  felszállás között, az  utasok és a  rakomány kezelése annak 
érdekében, hogy a  légitársaságok légi szállítási szolgáltatásokat nyújtsanak, a  földi kiszolgálás és 
a központosított földi kiszolgálási infrastruktúra biztosítása.

3. Az egyes programokhoz rendelt állami támogatási kategóriák

3. §  Ha a  Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Pluszból az  egyes beavatkozási területek keretében 
támogatható intézkedés finanszírozása az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, 
a támogatás
 1.  regionális beruházási támogatásként,
 2.  a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső piaccal 

összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet 
(a  továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) 17.  cikke szerinti, kis- és középvállalkozásnak nyújtott 
beruházási támogatásként,

 3.  kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatásként,
 4.  kis- és középvállalkozás részére vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatásként,
 5.  kockázatfinanszírozási támogatásként,
 6.  induló vállalkozásoknak nyújtott támogatásként,
 7.  kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatásként,
 8.  kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatásként,
 9.  innovációs klaszterre nyújtott támogatásként,
10.  kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatásként,
11.  eljárási és szervezési innováció támogatásaként,
12.  képzési támogatásként,
13.  hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatásként,
14.  megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott 

támogatásként,
15.  megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával járó többletköltség ellentételezéséhez 

nyújtott támogatásként,
16.  hátrányos helyzetű munkavállaló segítésével foglalkozó személy költségeinek ellentételezéséhez nyújtott 

támogatásként,
17.  jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatásként,
18.  energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatásként,
19.  épület-energiahatékonysági projektekre irányuló beruházási támogatásként,
20.  megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatásként,
21.  szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatásként,
22.  energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházási támogatásként,
23.  kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásként,
24.  sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatásként,
25.  helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásként,
26.  regionális repülőterekre irányuló támogatásként,
27.  közszolgáltatásért járó ellentételezésként,
28.  csekély összegű közszolgáltatási támogatásként,
29.  koronavírus-járvány szempontjából releváns kutatáshoz és fejlesztéshez nyújtott támogatásként,
30.  koronavírus-járvány szempontjából releváns termékek előállítására irányuló beruházási támogatásként,
31.  csekély összegű támogatásként,
32.  átmeneti támogatásként,
33.  nagy hatásfokú kapcsolt energiatermeléshez nyújtott beruházási támogatásként,
34.  energetikai célú infrastruktúrára irányuló beruházási támogatásként,
35.  környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott támogatásként,
36.  mezőgazdasági termékek feldolgozásával és mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos 

beruházásokhoz nyújtott támogatásként,
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37.  elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi 
eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatásként,

38.  mezőgazdasági csekély összegű támogatásként,
39.  regionális városfejlesztési támogatásként,
40.  szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez nyújtott beruházási támogatásként
nyújtható.

4. §  Ha a  Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszból az  egyes beavatkozási területek keretében 
támogatható intézkedés finanszírozása az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, 
a támogatás
 1.  regionális beruházási támogatásként,
 2.  a  651/2014/EU bizottsági rendelet 17.  cikke szerinti, kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási 

támogatásként,
 3.  kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatásként,
 4.  kis- és középvállalkozás részére vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatásként,
 5.  induló vállalkozásoknak nyújtott támogatásként,
 6.  képzési támogatásként,
 7.  hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatásként,
 8.  hátrányos helyzetű munkavállaló segítésével foglalkozó személy költségeinek ellentételezéséhez nyújtott 

támogatásként,
 9.  energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatásként,
10.  épület-energiahatékonysági projektekre irányuló beruházási támogatásként,
11.  megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatásként,
12.  szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatásként,
13.  energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházási támogatásként,
14.  hulladék-újrafeldolgozáshoz és -újrahasználathoz nyújtott beruházási támogatásként,
15.  energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatásként,
16.  környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott támogatásként,
17.  szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez nyújtott beruházási támogatásként,
18.  kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásként,
19.  sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatásként,
20.  helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásként,
21.  közszolgáltatásért járó ellentételezésként,
22.  csekély összegű közszolgáltatási támogatásként,
23.  csekély összegű támogatásként,
24.  átmeneti támogatásként,
25.  kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatásként,
26.  kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatásként,
27.  innovációs klaszterre nyújtott támogatásként,
28.  kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatásként,
29.  mezőgazdasági termékek feldolgozásával és a  mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos 

beruházásokhoz nyújtott támogatásként,
30.  elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi 

eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatásként,
31.  mezőgazdasági csekély összegű támogatásként,
32. regionális városfejlesztési támogatásként,
33.  személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezésként,
34.  megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott 

támogatásként,
35.  megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával járó többletköltség ellentételezéséhez 

nyújtott támogatásként
nyújtható.



3690 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 93. szám 

5. §  Ha az  Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Pluszból az  egyes beavatkozási területek keretében 
támogatható intézkedés finanszírozása az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, 
a támogatás
 1.  induló vállalkozásoknak nyújtott támogatásként,
 2.  képzési támogatásként,
 3.  hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatásként,
 4.  megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott 

támogatásként,
 5.  megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával járó többletköltség ellentételezéséhez 

nyújtott támogatásként,
 6.  hátrányos helyzetű munkavállaló segítésével foglalkozó személy költségeinek ellentételezéséhez nyújtott 

támogatásként,
 7.  helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásként,
 8.  közszolgáltatásért járó ellentételezésként,
 9.  csekély összegű közszolgáltatási támogatásként,
10.  csekély összegű támogatásként,
11.  átmeneti támogatásként,
12.  regionális beruházási támogatásként,
13.  a  651/2014/EU bizottsági rendelet 17.  cikke szerinti, kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási 

támogatásként,
14.  kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatásként,
15.  kis- és középvállalkozás részére vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatásként,
16.  kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatásként,
17.  kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatásként,
18.  eljárási és szervezési innováció támogatásaként
nyújtható.

6. §  Ha a  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Pluszból az  egyes beavatkozási területek keretében 
támogatható intézkedés finanszírozása az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, 
a támogatás
 1.  regionális beruházási támogatásként,
 2.  a  651/2014/EU bizottsági rendelet 17.  cikke szerinti, kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási 

támogatásként,
 3.  induló vállalkozásoknak nyújtott támogatásként,
 4.  uniós szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában környezetvédelem szintjének emelését 

szolgáló beruházási támogatásként,
 5.  jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatásként,
 6.  energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatásként,
 7.  épület-energiahatékonysági projektekre irányuló beruházási támogatásként,
 8.  megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatásként,
 9.  szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatásként,
10.  energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházási támogatásként,
11.  hulladék-újrafeldolgozáshoz és -újrahasználathoz nyújtott beruházási támogatásként,
12.  energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatásként,
13.  környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott támogatásként,
14.  helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásként,
15.  közszolgáltatásért járó ellentételezésként,
16.  csekély összegű közszolgáltatási támogatásként,
17.  csekély összegű támogatásként,
18.  átmeneti támogatásként,
19.  kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatásként,
20.  kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatásként,
21.  innovációs klaszterre nyújtott támogatásként,
22.  kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatásként,
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23.  nagy hatásfokú kapcsolt energiatermeléshez nyújtott beruházási támogatásként,
24.  kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatásként
nyújtható.

7. §  Ha a  Digitális Megújulás Operatív Program Pluszból az  egyes beavatkozási területek keretében támogatható 
intézkedés finanszírozása az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, a támogatás
 1.  szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez nyújtott beruházási támogatásként,
 2.  közszolgáltatásért járó ellentételezésként,
 3.  kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatásként,
 4.  kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatásként,
 5.  innovációs klaszterre nyújtott támogatásként,
 6.  eljárási és szervezési innováció támogatásaként,
 7.  képzési támogatásként,
 8.  jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatásként,
 9.  energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatásként,
10.  épület-energiahatékonysági projektekre irányuló beruházási támogatásként,
11.  megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatásként,
12.  szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatásként,
13.  energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházási támogatásként,
14.  kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásként,
15.  sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatásként,
16.  helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásként,
17.  koronavírus-járvány szempontjából releváns kutatáshoz és fejlesztéshez nyújtott támogatásként,
18.  koronavírus-járvány szempontjából releváns termékek előállítására irányuló beruházási támogatásként,
19.  hulladék-újrafeldolgozáshoz és -újrahasználathoz nyújtott beruházási támogatásként,
20.  energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatásként,
21.  környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott támogatásként,
22.  induló vállalkozásoknak nyújtott támogatásként,
23.  regionális beruházási támogatásként,
24.  uniós szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában környezetvédelem szintjének emelését 

szolgáló beruházási támogatásként,
25.  jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatásként,
26.  belvízi kikötő fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásként,
27.  személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezésként,
28.  tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységhez nyújtott támogatásként,
29.  tanácsadási szolgáltatáshoz nyújtott támogatásként,
30.  erdőtűz, természeti katasztrófa, természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenség, 

egyéb kedvezőtlen éghajlati jelenség, növénykárosító vagy katasztrófaesemény által okozott erdőkár 
megelőzéséhez és elhárításához nyújtott támogatásként,

31.  erdőgazdálkodási technológiára, valamint erdei termék feldolgozására, mobilizálására és értékesítésére 
irányuló beruházáshoz nyújtott támogatásként,

32.  erdei ökoszisztémák ellenálló képessége és környezeti értéke növelését célzó beruházáshoz nyújtott 
támogatásként,

33.  kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatásként,
34.  kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatásként,
35.  kis- és középvállalkozás európai területi együttműködési projektekkel kapcsolatos együttműködési 

költségeihez nyújtott támogatásként,
36.  kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatásként,
37.  természeti katasztrófa okozta kár helyreállítására nyújtott támogatásként,
38.  Natura 2000 erdőterülethez kapcsolódó hátrányok leküzdéséhez nyújtott támogatásként,
39.  erdő-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos szolgáltatáshoz, valamint erdővédelmi célra nyújtott 

támogatásként,
40.  erdészeti ágazatban tanácsadási szolgáltatáshoz nyújtott támogatásként,
41.  csekély összegű közszolgáltatási támogatásként,
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42.  csekély összegű támogatásként,
43.  átmeneti támogatásként
nyújtható.

8. §  Ha az  Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Pluszból az  egyes beavatkozási területek keretében 
támogatható intézkedés finanszírozása az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, 
a támogatás
 1.  kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatásként,
 2.  helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásként,
 3.  belvízi kikötő fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásként,
 4.  közszolgáltatásért járó ellentételezésként,
 5.  csekély összegű közszolgáltatási támogatásként,
 6.  személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezésként,
 7.  csekély összegű támogatásként,
 8.  átmeneti támogatásként
nyújtható.

9. §  Ha a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Pluszból az egyes beavatkozási területek keretében támogatható 
intézkedés finanszírozása az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, a támogatás
 1.  kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatásként,
 2.  kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatásként,
 3.  eljárási és szervezési innováció támogatásaként,
 4.  csekély összegű támogatásként,
 5.  átmeneti támogatásként
nyújtható.

4. Az egyes állami támogatási kategóriák szabályai

10. § (1) Az  egyes állami támogatási kategóriák vonatkozásában támogatás a  2014–2020 programozási időszakra rendelt 
források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 
255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet] 2. és 3. alcíme, III. Fejezete, 
valamint
 1.  regionális beruházási támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 11. alcíme,
 2.  regionális városfejlesztési támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 11/A. alcíme,
 3.  a  651/2014/EU bizottsági rendelet 17.  cikke szerinti, kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási 

támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 12. alcíme,
 4.  kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 

13. alcíme,
 5. kis- és középvállalkozás vásáron való részvételéhez nyújtott támogatás esetén a  255/2014. (X. 10.)  

Korm. rendelet 14. alcíme,
 6.  kis- és középvállalkozás európai területi együttműködési projektekkel kapcsolatos együttműködési 

költségeihez nyújtott támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 15. alcíme,
 7.  kockázatfinanszírozási támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 16. alcíme,
 8.  induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 17. alcíme,
 9.  kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 19. alcíme,
10.  kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás esetén a  255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet  

20. alcíme,
11.  innovációs klaszterre nyújtott támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 21. alcíme,
12.  kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás esetén a  255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet  

22. alcíme,
13.  eljárási innováció és szervezési innováció támogatása esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 23. alcíme,
14.  képzési támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 25. alcíme,
15.  megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához bértámogatás formájában nyújtott 

támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 26. alcíme,
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16.  megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával járó többletköltség ellentételezéséhez 
nyújtott támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 27. alcíme,

17.  hátrányos helyzetű munkavállalók felvételéhez bértámogatás formájában nyújtott támogatás esetén 
a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 28. alcíme,

18.  hátrányos helyzetű munkavállaló segítésével foglalkozó személy költségeinek ellentételezéséhez nyújtott 
támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 29. alcíme,

19.  uniós szabvány túlteljesítését, illetve uniós szabvány hiányában a  környezetvédelem szintjének emelését 
szolgáló beruházási támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 30. alcíme,

20.  jövőbeni uniós szabványhoz idő előtt történő alkalmazkodáshoz nyújtott beruházási támogatás esetén 
a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 31. alcíme,

21.  energiahatékonysági intézkedéshez nyújtott beruházási támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 
32. alcíme,

22.  épület-energiahatékonysági projektre irányuló beruházási támogatás esetén a  255/2014. (X. 10.)  
Korm. rendelet 33. alcíme,

23.  nagy hatásfokú kapcsolt energiatermeléshez nyújtott beruházási támogatás a  255/2014. (X. 10.)  
Korm. rendelet 34. alcíme,

24.  megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás esetén a  255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet  
35. alcíme,

25.  szennyezett terület szennyeződésmentesítéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) 
Korm. rendelet 36. alcíme,

26.  energiahatékony távfűtéshez és távhűtéshez nyújtott beruházási támogatás esetén a  255/2014. (X. 10.)  
Korm. rendelet 37. alcíme,

27.  hulladék-újrafeldolgozáshoz és -újrahasználathoz nyújtott beruházási támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) 
Korm. rendelet 38. alcíme,

28.  energetikai célú infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 
39. alcíme,

29.  környezetvédelmi tanulmányhoz nyújtott támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 40. alcíme,
30.  természeti katasztrófa okozta kár helyreállítására nyújtott támogatás esetén a  255/2014. (X. 10.)  

Korm. rendelet 41. alcíme,
31.  szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén a  255/2014. (X. 10.)  

Korm. rendelet 42. alcíme,
32.  kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 

43. alcíme,
33.  sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatás esetén  

a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 44. alcíme,
34.  helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 

45. alcíme,
35.  belvízi kikötő fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén a  255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet  

45/A. alcíme,
36.  csekély összegű támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 46. alcíme,
37.  csekély összegű közszolgáltatási támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 47. alcíme,
38.  közszolgáltatásért járó ellentételezés esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 48. alcíme,
39.  mezőgazdasági termékek feldolgozásával és mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos 

beruházásokhoz nyújtott támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 48/A. alcíme,
40.  személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezés esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 49. alcíme,
41.  mezőgazdasági csekély összegű támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 50. alcíme,
42.  mezőgazdasági termék termelőjének minőségrendszerekben való részvételéhez nyújtott támogatás esetén 

a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 51. alcíme,
43.  tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységhez nyújtott támogatás esetén a  255/2014. (X. 10.)  

Korm. rendelet 52. alcíme,
44.  tanácsadási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 53. alcíme,
45.  mezőgazdasági termékkel kapcsolatos promóciós intézkedéshez nyújtott támogatás esetén  

a 255/2014.  (X. 10.) Korm. rendelet 54. alcíme,
46.  erdőtelepítéshez és fásításhoz nyújtott támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 55. alcíme,
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47.  agrárerdészeti rendszerhez nyújtott támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 56. alcíme,
48.  erdőtűz, természeti katasztrófa, természeti katasztrófához hasonlítható kedvezőtlen éghajlati jelenség, 

egyéb kedvezőtlen éghajlati jelenség, növénykárosító vagy katasztrófaesemény által okozott erdőkár 
megelőzéséhez és elhárításához nyújtott támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 57. alcíme,

49.  erdei ökoszisztémák ellenálló képessége és környezeti értéke növelését célzó beruházáshoz nyújtott 
támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 58. alcíme,

50.  Natura 2000 erdőterülethez kapcsolódó hátrányok leküzdéséhez nyújtott támogatás esetén  
a 255/2014.  (X. 10.) Korm. rendelet 59. alcíme,

51.  erdő-környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos szolgáltatáshoz, valamint erdővédelmi célra nyújtott 
támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 60. alcíme,

52.  erdészeti ágazatban megvalósuló tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységhez nyújtott támogatás 
esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 61. alcíme,

53.  erdészeti ágazatban tanácsadási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás esetén a  255/2014. (X. 10.)  
Korm. rendelet 62. alcíme,

54.  erdőgazdálkodási technológiára, valamint erdei termék feldolgozására, mobilizálására és értékesítésére 
irányuló beruházáshoz nyújtott támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 63. alcíme,

55. erdő genetikai erőforrásainak megőrzéséhez nyújtott támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 
64. alcíme,

56.  mezőgazdasági termék nem mezőgazdasági termékké való feldolgozásával vagy a  gyapottermeléssel 
kapcsolatos beruházáshoz nyújtott támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 65. alcíme,

57.  induló vállalkozás által vidéki térségben folytatott nem mezőgazdasági tevékenységhez nyújtott támogatás 
esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 66. alcíme,

58.  elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi 
eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) 
Korm. rendelet 67. alcíme,

59.  vidéki térségekben működő kkv-k számára tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás esetén 
a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 68. alcíme,

60.  vidéki térségekben működő kkv-k számára tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott 
támogatás esetén a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 69. alcíme

szerint nyújtható.
 (2) Átmeneti támogatás a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 41/A. alcíme szerint nyújtható.
 (3) A  koronavírus-járvány szempontjából releváns kutatáshoz és fejlesztéshez nyújtott támogatás a  255/2014. (X. 10.) 

Korm. rendelet 41/B. alcíme szerint nyújtható.
 (4) A  koronavírus-járvány szempontjából releváns termékek előállítására irányuló beruházási támogatás  

a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 41/C. alcíme szerint nyújtható.

5. A regionális repülőterekre irányuló támogatás

11. § (1) Regionális repülőterekre irányuló támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) beruházási és 
működési támogatásként nyújtható.

 (2) A  támogatásban részesülő repülőtérnek valamennyi potenciális felhasználó előtt nyitva kell állnia. Ha a  kapacitás 
nem elegendő valamennyi felhasználó kiszolgálására, a rendelkezésre álló kapacitást releváns, objektív, átlátható és 
megkülönböztetésmentes kritériumok alapján kell elosztani.

 (3) Nem nyújtható támogatás meglévő repülőtér áttelepítéséhez vagy új személyforgalmi repülőterek létesítéséhez, 
beleértve a meglévő repülőterek személyforgalmi repülőtérré történő átalakítását is.

 (4) Nem nyújtható támogatás azoknak a  repülőtereknek, amelyeknek az  átlagos  éves teherforgalma a  támogatás 
tényleges odaítélését megelőző két pénzügyi  évben meghaladta a  kétszázezer tonnát. A  támogatás csak akkor 
nyújtható, ha a támogatás odaítélésekor a kedvezményezett által bemutatott és a támogatást nyújtó által elfogadott 
megalapozott előrejelzések alapján valószínűsíthető, hogy a támogatás nem eredményezi a támogatás odaítélését 
követő két pénzügyi évben a repülőtér átlagos éves teherforgalmának kétszázezer tonna fölé emelkedését.

12. § (1) Beruházási támogatás esetén a  támogatott beruházás mértéke nem haladhatja meg az  észszerű forgalmi 
előrejelzések alapján a középtávon várt forgalom fogadásához szükséges mértéket.
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 (2) Nem nyújtható beruházási támogatás meglévő, az  1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2.  cikk 
16.  pontjában meghatározott menetrend szerinti légi járatokat üzemeltető repülőtértől száz kilométeren belül 
elhelyezkedő és onnan gépjárművön, buszon vagy vonaton hatvan percen belül megközelíthető repülőtérnek.

 (3) Az  (1) és a  (2)  bekezdés nem alkalmazandó azokra a  repülőterekre, amelyeknek az  átlagos  éves utasforgalma 
a  támogatás tényleges odaítélését megelőző két pénzügyi  évben nem haladta meg a  kétszázezer főt, ha 
a beruházási támogatás következtében a repülőtér átlagos éves utasforgalma a kedvezményezett által bemutatott 
és a  támogatást nyújtó által elfogadott megalapozott előrejelzések alapján valószínűsíthetően nem emelkedik 
kétszázezer fő fölé a támogatás odaítélését követő két pénzügyi évben.

 (4) Nem nyújtható beruházási támogatás olyan repülőtérnek, amelynek az  átlagos  éves utasforgalma a  támogatás 
tényleges odaítélését megelőző két pénzügyi  évben meghaladta a  hárommillió főt. Beruházási támogatás csak 
akkor nyújtható, ha a  támogatás odaítélésekor a  kedvezményezett által bemutatott és a  támogatást nyújtó 
által elfogadott megalapozott előrejelzések alapján valószínűsíthető, hogy a  beruházási támogatás a  tényleges 
odaítélését követő két pénzügyi évben nem okozza a  repülőtér átlagos éves utasforgalmának hárommillió fő fölé 
emelkedését.

 (5) A  beruházási támogatás elszámolható költségei a  repülőtéri infrastruktúra fejlesztésére irányuló beruházási 
költségek, beleértve a tervezési költségeket is.

 (6) A  beruházási támogatás összege nem haladhatja meg az  elszámolható költségeknek és a  beruházás működési 
eredményének a  különbségét. A  működési eredményt az  elszámolható költségekből megalapozott előrejelzések 
alapján előzetesen vagy visszafizetési mechanizmus alkalmazásával kell levonni.

 (7) A beruházási támogatás összege a (6) bekezdés szerinti felső korláton túl nem haladhatja meg
a) az  elszámolható költségek 50%-át azon repülőterek esetén, amelyeknek átlagos  éves utasforgalma 

a támogatás odaítélését megelőző két pénzügyi évben egymillió és hárommillió fő között alakult, vagy
b) az  elszámolható költségek 75%-át azon repülőterek esetén, amelyeknek az  átlagos  éves utasforgalma 

a támogatás odaítélését megelőző két pénzügyi évben nem haladta meg az egymillió főt.
 (8) A  (3)  bekezdés szerinti repülőtér fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás a  támogatást nyújtó választása 

szerint a  (6)  bekezdés szerinti maximális támogatási összegig vagy a  (7)  bekezdés b)  pontja szerinti maximális 
támogatási intenzitásig nyújtható.

13. § (1) Nem nyújtható működési támogatás olyan regionális repülőtérnek, amelynek átlagos  éves utasforgalma 
a támogatás odaítélését megelőző két pénzügyi évben meghaladta a kétszázezer főt.

 (2) A működési támogatás összege nem haladhatja meg a támogatási időszak során keletkezett működési veszteséget 
és észszerű nyereséget fedező összeget. A támogatás kifizetése történhet előzetesen rögzített időszakos kifizetések 
formájában – amely esetén a  kifizetések összege a  támogatásnyújtás időtartama alatt nem növelhető – vagy 
a bekövetkezett működési veszteség alapján utólagosan megállapított összegek folyósítása útján.

 (3) Nem nyújtható működési támogatás olyan naptári  évre vonatkozóan, amely során a  repülőtér átlagos  éves 
utasforgalma meghaladja a kétszázezer főt.

 (4) A működési támogatás nyújtását nem lehet olyan feltételhez kötni, hogy a kedvezményezettnek megállapodást kell 
kötnie bizonyos légitársaságokkal a repülőtéri díjakról, a marketingjellegű kifizetésekről vagy a légitársaságok adott 
repülőtéren végzett tevékenységének egyéb pénzügyi vonatkozásairól.

14. § (1) Az  európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a  regionális 
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint 
előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást, ha a támogatás összege meghaladja 
az ezen alcímben meghatározott felső határt.

 (2) A  támogatásra a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 3. § (3) és (4) bekezdését, 3/A. §-át, 18. §-át, 19. § (1) bekezdés 
a) pontját, 19. § (2) bekezdés c)–f ) pontját, 20–22. §-át és 23/B. §-át alkalmazni kell.

 (3) A támogatás nem nyújtható az Atr. 6. § (4a) és (4b) bekezdése szerinti nehéz helyzetben levő vállalkozásnak, kivéve, 
ha a  kedvezményezett 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1. és 2021. június 30. 
között nehéz helyzetbe került.

 (4) A támogatás 2024. június 30-ig nyújtható.
 (5) A  támogatás nem nyújtható a  255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 19.  § (2)  bekezdés a), b) és h)  pontja szerinti 

tevékenységhez.
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6. Záró rendelkezések

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

16. §  E rendelet
a) 3.  § 1–26., 33–35., 39. és 40.  pontja, 4.  § 1–20., 25–28., 32., 34. és 35.  pontja, 5.  § 1–7. és 12–18.  pontja, 

6.  § 1–14. és 19–24.  pontja, 7.  § 1., 3–16., 19–26. és 33–37.  pontja, 8.  § 1–4.  pontja, 9.  § 1–3.  pontja, 10.  § 
(1)  bekezdés 1–35.  pontja és 5. alcíme a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási 
kategóriáknak a  belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU 
bizottsági rendelet,

b) 3. § 31. pontja, 4. § 23. pontja, 5. § 10. pontja, 6. § 17. pontja, 7. § 42. pontja, 8. § 7. pontja, 9. § 4. pontja és 
10. § (1) bekezdés 36. pontja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély 
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet,

c) 3. § 28. pontja, 4. § 22. pontja, 5. § 9. pontja, 6. § 16. pontja, 7. § 41. pontja, 8. § 5. pontja és 10. § (1) bekezdés 
37. pontja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű 
szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 
2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet,

d) 3. § 27. pontja, 4. § 21. pontja, 5. § 8. pontja, 6. § 15. pontja, 7. § 2. pontja, 8. § 4. pontja és 10. § (1) bekezdés 
38. pontja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági 
érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése 
formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU 
bizottsági határozat,

e) 4. § 33. pontja, 7. § 27. pontja, 8. § 6. pontja és 10. § (1) bekezdés 40. pontja a vasúti és közúti személyszállítási 
közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

f ) 3. § 36. és 37. pontja, 4. § 29. és 30. pontja, 7. § 28–32., 38. és 39. pontja és 10. § (1) bekezdés 42–60. pontja 
az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének alkalmazásában a  mezőgazdasági és 
az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső 
piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet,

g) 3.  § 38.  pontja, 4.  § 31.  pontja és 10.  § (1)  bekezdés 41.  pontja az  Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 107. és 108.  cikkének a  mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet, valamint

h) 3.  § 32.  pontja, 4.  § 24.  pontja, 5.  § 11.  pontja, 6.  § 18.  pontja, 7.  § 17., 18. és 43.  pontja, 8.  § 8.  pontja, 
9.  § 5.  pontja és 10.  § (2)–(4)  bekezdése az  Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes 
keret a  gazdaságnak a  jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából című,  
2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú európai bizottsági közlemény

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 259/2021. (V. 20.) Korm. rendelete
a közbiztonság erősítése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím és a 2. melléklet tekintetében a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 15. §-ában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 3.  alcím tekintetében a  sportról szóló 2004.  évi I.  törvény 79.  § (1)  bekezdés b)  pont bc)  alpontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 4.  alcím tekintetében a  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 
2007. évi I. törvény 86. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, valamint 86. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II.  törvény 111. § 
(1) bekezdés a) és c) pontjában, valamint 111. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés a)–c) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 7.  alcím tekintetében a  Rendőrségről szóló 1994.  évi XXXIV.  törvény 100.  § (1)  bekezdés h)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 8. alcím tekintetében a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 35. § (1) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 9.  alcím tekintetében a  szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény 250. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 10. alcím tekintetében az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 24. § 
(1) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 11.  alcím tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény 340. § 5. és 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 12. alcím tekintetében az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 24. § 
(1) bekezdés a)–c), h) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 13.  alcím tekintetében a  közbeszerzésekről szóló 2015.  évi CXLIII.  törvény 198.  § (1)  bekezdés 21.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 14.  alcím és a  3.  melléklet tekintetében a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995.  évi CXXV.  törvény 77.  § (1)  bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 15.  alcím tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988.  évi I.  törvény 48.  § (3)  bekezdés a)  pont 39.  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 16.  alcím tekintetében az  egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek 
az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 24/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a 17. alcím tekintetében az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 24. § 
(1) bekezdés e) és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 18. alcím, valamint a 4. és az 5. melléklet tekintetében a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és 
a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 407. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 14.  §-a a  következő 
(6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az 1. számú melléklet I. rész 3–5. pontja és II. rész 22. pontja az uniós polgárok személyazonosító igazolványai 
és a  szabad mozgás jogával élő uniós polgárok és azok családtagjai részére kiállított tartózkodási okmányok 
biztonságának megerősítéséről szóló, 2019. június 20-i (EU)  2019/1157 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

2. §  A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 
az 1. melléklet szerint módosul.
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3. §  Hatályát veszti a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet
a) 1. számú melléklet II. rész 6. pontja,
b) 1. számú melléklet II. rész 21. pontja.

2. A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 
236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000.  évi CXXVIII.  törvény végrehajtásáról szóló 236/2000. 
(XII. 23.) Korm. rendelet a következő 5/C. §-sal egészül ki:
„5/C.  § Az  1. számú melléklet 2021. május 13. napjáig hatályos 07 kódszám alatt meghatározott tényállásához 
rendelt pontszámot a  szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény 4. §-ára figyelemmel a 2021. május 14-e előtt elkövetett szabálysértések elbírálása során 
alkalmazni kell.”

5. §  A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000.  évi CXXVIII.  törvény végrehajtásáról szóló 236/2000. 
(XII. 23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. A sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

6. §  A sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet 5.  § (9)  bekezdésében a „január 15-ig” 
szövegrész helyébe a „március 1-ig” szöveg lép.

4. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló 2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

7. §  A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi 
I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 35/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„35/A.  § Ha a  regionális igazgatóság a  harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag részére 
tartózkodási kártya kiadására vagy hosszabbítására vagy huzamos tartózkodási kártya kiadására irányuló eljárás 
során a  tartózkodási kártya kiadását vagy hosszabbítását vagy a  huzamos tartózkodási kártya kiadását mérlegeli, 
és a  harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag más schengeni állam által elrendelt beutazási 
és tartózkodási tilalmat elrendelő SIS jelzés hatálya alatt áll, a  regionális igazgatóság a  SIRENE Irodán keresztül 
haladéktalanul egyeztetést kezdeményez a  jelzést kibocsátó tagállammal a  szükséges intézkedések megtétele 
érdekében.”

8. § (1) A  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi 
I.  törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 38.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(1) Az  EGT-állampolgár az  állandó tartózkodási kártya, továbbá az  EGT-állampolgár családtagja a  huzamos 
tartózkodási kártya kiállítása iránti kérelmét a lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál nyújthatja be.”

 (2) A  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi 
I.  törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 38.  § (3) és (4)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:
„(3) A  regionális igazgatóság az  állandó tartózkodási kártya, valamint a  huzamos tartózkodási kártya kiállítására 
irányuló eljárása során ellenőrzi a tartózkodás jogszerűségét, tartamát és folyamatosságát.
(4) A  harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag részére kiadott huzamos tartózkodási kártyát 
a lakóhely szerint illetékes regionális igazgatóság tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújítja.”

9. § (1) A  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi 
I.  törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 78/B.  § (4)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(4) A  Főigazgatóság gondoskodik a  kishatárforgalmi engedéllyel, a  magyar állampolgár harmadik ország 
állampolgárságával rendelkező családtagja részére kiadott tartózkodási kártya okmány cseréjével vagy pótlásával, 
továbbá az  EGT-állampolgár családtagjának tartózkodási kártyájának, illetve huzamos tartózkodási kártyájának 
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kiállításával, pótlásával és cseréjével összefüggésben az  okmány megszemélyesítését és a  biometrikus azonosítót 
tartalmazó tároló elem (a továbbiakban: tároló elem) adatokkal történő feltöltéséről.”

 (2) A  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi 
I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 78/B. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(A Főigazgatóság nemzeti dokumentum-aláíró hatóságként)
„b) létrehozza és kezeli – a  tároló elemmel ellátott kishatárforgalmi engedély okmányok és magyar állampolgár 
harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja, illetve az  EGT-állampolgár harmadik ország 
állampolgárságával rendelkező családtagja részére kiadott tartózkodási kártya, valamint huzamos tartózkodási 
kártya okmányok ellenőrzése céljából – a  Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (a  továbbiakban: ICAO) összes 
tagországa nemzeti dokumentum-aláíró hatóságának tanúsítványait, a  visszavonási listáit tartalmazó tanúsítványt 
és a visszavonási listatárat.”

 (3) A  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi 
I.  törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 78/B. § (8) és (9) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezések lépnek:
„(8) A  Főigazgatóság nemzeti dokumentumellenőrző-hitelesítő hatóságként biztosítja a  kishatárforgalmi 
engedélyben, valamint a  magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja, illetve 
az EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére kiadott tartózkodási kártya, 
valamint huzamos tartózkodási kártya okmányban elektronikusan tárolt, bővített hozzáférés-ellenőrzéssel védett 
adatok kiolvasására jogosult hatóságok ellenőrző eszközei számára a  hozzáféréshez szükséges tanúsítványok 
kiállítását.
(9) A  kishatárforgalmi engedéllyel, valamint magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező 
családtagjaként tartózkodási kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgár, illetve az  EGT-állampolgár 
harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja a  biometrikus adatokat tartalmazó tároló elem 
adatainak ellenőrzését az okmány érvényességi ideje alatt bármikor kérheti a regionális igazgatóságon.”

10. §  A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi 
I.  törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 80.  § (3)  bekezdése a  következő 7.  ponttal 
egészül ki:
(Ez a rendelet)
„7. a  35/A.  §-ban, a  38.  §-ban és a  78/B.  §-ban az  uniós polgárok személyazonosító igazolványai és a  szabad 
mozgás jogával élő uniós polgárok és azok családtagjai részére kiállított tartózkodási okmányok biztonságának 
megerősítéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1157 európai parlamenti és tanácsi rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

5. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

11. § (1) A  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 29. § (4) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kilencven napot meghaladó tartózkodásra jogosító vízum, valamint a  tartózkodási engedély kiadására irányuló 
eljárásban a lakhatás különösen az alábbiakkal igazolható:)
„e) a Magyarország területén tartózkodási vízummal vagy tartózkodási engedéllyel, bevándorolt vagy letelepedett 
jogállással, külön törvény szerint tartózkodási kártyával, állandó tartózkodási kártyával, huzamos tartózkodási 
kártyával rendelkező, illetve menekültként elismert családtag közjegyzői okiratba foglalt, a  kérelmező lakhatását 
biztosító nyilatkozatával vagy”

 (2) A  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 29. § (6) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kilencven napot meghaladó tartózkodásra jogosító vízum, valamint a  tartózkodási engedély kiadására irányuló 
eljárásban a megélhetés különösen az alábbiakkal igazolható:)
„i) a  Magyarország területén tartózkodási vízummal vagy tartózkodási engedéllyel, bevándorolt vagy letelepedett 
jogállással, külön törvény szerint tartózkodási kártyával, állandó tartózkodási kártyával, huzamos tartózkodási 
kártyával rendelkező, illetve menekültként elismert családtag közjegyzői okiratba foglalt, a kérelmező eltartását és 
ellátását biztosító nyilatkozatával, valamint a tartást vállaló személy tartási képességét igazoló okirattal, vagy”



3700 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 93. szám 

12. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 97. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Kormány a  harmadik országbeli állampolgár ideiglenes letelepedési engedélyének, nemzeti letelepedési 
engedélyének, illetve EK letelepedési engedélyének kiadására, illetve visszavonására irányuló eljárásban – annak 
megállapítása kérdésében, hogy a  harmadik országbeli állampolgár letelepedése veszélyezteti-e Magyarország 
nemzetbiztonságát – elsőfokon az Alkotmányvédelmi Hivatalt és a Terrorelhárítási Központot, másodfokon a polgári 
nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős minisztert szakhatóságként jelöli ki.”

13. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 97/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Kormány a  harmadik országbeli állampolgár ideiglenes letelepedési engedélyének, nemzeti letelepedési 
engedélyének, illetve EK letelepedési engedélyének kiadására, illetve visszavonására irányuló eljárásban – annak 
megállapítása kérdésében, hogy a  harmadik országbeli állampolgár letelepedése veszélyezteti-e Magyarország 
közbiztonságát – elsőfokon a  megyei rendőr-főkapitányságot, másodfokon az  Országos Rendőr-főkapitányságot 
szakhatóságként jelöli ki.”

14. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 107. § (3) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Tv. 38. §-a alkalmazásában jogszerű tartózkodásnak minősül)
„f ) a  külön törvény szerinti tartózkodási kártyával, állandó tartózkodási kártyával vagy huzamos tartózkodási 
kártyával,”
(Magyarország területén történő tartózkodás.)

15. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 122. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  bíróság, illetve – szabadságvesztés-büntetés végrehajtásából szabadult harmadik országbeli állampolgár 
esetén  – a  büntetés-végrehajtási intézet a Tv. 49.  § (2)  bekezdése szerinti értesítést soron kívül, elektronikus úton 
továbbítja a bíróság által elrendelt kiutasítást a Tv. 49. § (1) bekezdése alapján végrehajtó regionális igazgatóságnak.”

16. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007.  évi II.  törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 183. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E rendelet 29. §-a és 107. §-a az uniós polgárok személyazonosító igazolványai és a szabad mozgás jogával élő 
uniós polgárok és azok családtagjai részére kiállított tartózkodási okmányok biztonságának megerősítéséről szóló, 
2019. június 20-i (EU) 2019/1157 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket 
állapít meg.”

6. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló  
329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása

17. §  A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 
6. § (3) bekezdése a következő t) és u) ponttal egészül ki:
(Az ORFK közigazgatási hatáskörében gondoskodik a hatáskörébe utalt közigazgatási hatósági eljárások lefolytatásáról, 
ellátja a hatósági, nyilvántartási és ellenőrzési feladatokat, ennek keretében)
„t) az  Rtv. 92.  §-a alapján indult közigazgatási hatósági eljárásokban a  területi szervek által hozott döntések 
tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti felügyeleti szervként jár el,
u) a  közúti közlekedésről szóló 1988.  évi I.  törvény 21.  § (1)  bekezdés a)–c) és e)–h)  pontja szerinti bírságolással 
kapcsolatos eljárások tekintetében az  általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti felügyeleti 
szervként jár el.”

18. §  A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 
9. § u) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Készenléti Rendőrség az  ORFK – közvetlenül az  országos rendőrfőkapitány útján ellátott – irányítása alatt önálló 
feladat- és hatáskörrel, országos illetékességgel önálló szervként)
„u) a törvényben meghatározottak szerint végzi a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 820. § (2) bekezdése 
alapján a bűncselekményből származó vagyon visszaszerzését,”
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19. §  A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 
10. § (2) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren)
„f ) ellátja a légiközlekedés rendjével kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatokat.”

20. § (1) A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 
11. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendőr-főkapitányság rendészeti feladatkörében:)
„e) ellátja a  közúti, légi és vízi közlekedés rendjével kapcsolatos feladatokat, baleset-megelőzési tevékenységet 
végez, továbbá biztosítja a  folyamatos balesethelyszínelői tevékenység ellátását az autópályákon, a Heves Megyei 
Rendőr-főkapitányság és a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság az autóutakon is, valamint
ea) a Budapesti Rendőr-főkapitányság Budapest,
eb) a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Nógrád megye,
ec) a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Zala megye
teljes közigazgatási területén,”

 (2) A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 
11. § (3) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendőr-főkapitányság közigazgatási hatáskörében:)
„g) másodfokon elbírálja a rendkívüli haláleset kivizsgálásával kapcsolatos eljárásban a rendőrkapitányság által első 
fokon hozott döntéssel szemben benyújtott fellebbezést, valamint ezekben az ügyekben az általános közigazgatási 
rendtartásról szóló törvény szerinti felügyeleti szervként jár el, továbbá eljár a  rendkívüli haláleset kivizsgálásával 
kapcsolatos eljárásban – a közlekedési baleset következtében beállott rendkívüli haláleset kivételével –, ha
ga) az elhunyt diplomáciai mentességet élvező személy,
gb) az elhunyt országgyűlési képviselő, az Országgyűlés által választott tisztségviselő, a Kormány tagja,
gc) az elhunyt központi államigazgatási szerv vezetője,
gd) az elhunyt a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állománya tagja,
ge) a  rendőr halála a  szolgálati helyén vagy szolgálatellátása során következett be, és az  elhunyt rendőr nem 
az ORFK hivatásos állományába tartozik,
gf ) az elhunyt a rendőrségi fogdában fogvatartott személy,”

 (3) A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 
11. § (3) bekezdése a következő n) és o) ponttal egészül ki:
(A rendőr-főkapitányság közigazgatási hatáskörében:)
„n) az  Rtv. 92.  §-a alapján indult közigazgatási hatósági eljárásokban a  helyi szervek által hozott döntések 
tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti felügyeleti szervként jár el,
o) másodfokon elbírálja a  légiközlekedésről szóló 1995.  évi XCVII.  törvény 66/A.  § (2)  bekezdés b)  pontja alapján 
a  helyi szerv által hozott első fokú döntéssel szemben benyújtott fellebbezéseket, továbbá ezekben az  ügyekben 
az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti felügyeleti szervként jár el.”

 (4) A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 
11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Budapesti Rendőr-főkapitányság
a) lefolytatja a  Budapest közigazgatási területén történt közlekedési baleset következtében beállott rendkívüli 
haláleset kivizsgálásával kapcsolatos eljárást,
b) másodfokon elbírálja a  rendkívüli haláleset kivizsgálásával kapcsolatos eljárásban a  Budapesti 
Rendőr-főkapitányság V. Kerületi Rendőrkapitányság által első fokon hozott döntéssel szemben benyújtott 
fellebbezést, valamint ezekben az  ügyekben az  általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti 
felügyeleti szervként jár el.”

 (5) A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 
12. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A büntető- és közigazgatási eljárásban a szemlével kapcsolatos helyszínelői és bűnügyi technikai tevékenységet:
a) a  Székesfehérvári, a  Móri és a  Gárdonyi Rendőrkapitányságok illetékességi területén a  Fejér Megyei 
Rendőr-főkapitányság,
b) a Győri Rendőrkapitányság illetékességi területén a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság,
c) a Debreceni Rendőrkapitányság illetékességi területén a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság,
d) a Kaposvári Rendőrkapitányság illetékességi területén a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság,
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e) a Szekszárdi Rendőrkapitányság illetékességi területén a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság, valamint
f ) a Miskolci Rendőrkapitányság illetékességi területén – a helyszínelői tevékenység kivételével – a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
végzi.”

21. §  Hatályát veszti a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) 
Korm. rendelet 12. § (5) bekezdés i) pontja.

7. A terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 
295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

22. §  A terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) 
Korm. rendelet 3. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A TEK szervezi és végrehajtja a  jogszabályban meghatározott feladatai ellátásával kapcsolatos légiközlekedési 
tevékenységet, ennek keretében végzi az ehhez szükséges szakszemélyzet képzését, az általa létesített repülőterek 
üzemben tartását, illetve a TEK üzemben tartásában lévő légijárművek üzemeltetését és karbantartását.”

8. A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi 
szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-
átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet módosítása

23. §  A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a  központi államigazgatási szervek és a  rendvédelmi szervek 
irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a  termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok 
ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 1.  § (1a)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(1a) E rendelet hatálya
a) az autonóm államigazgatási szervekre,
b) a  (3)  bekezdésben foglalt kivétellel azon állami tulajdonú gazdasági társaságokra, amelyben az  állam a  Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti többségi befolyást gyakorol, valamint
c) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 2. §-ában meghatározott szervekre
abban az  esetben terjed ki, ha a  Központi Ellátó Szerv felé igénybejelentéssel élnek. Ezen szervezetekre 
e  rendeletnek a  Kedvezményezettekre vonatkozó szabályait kell alkalmazni azzal az  eltéréssel, hogy nem áll fenn 
kötelezettségük a Központi Ellátó Szerv megkeresésére.”

24. §  A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a  központi államigazgatási szervek és a  rendvédelmi szervek 
irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a  termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok 
ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 12.  § (4)  bekezdésében az  „az autonóm 
államigazgatási szervek, valamint a  Kttv. 2.  §-ában meghatározott szervek” szövegrész helyébe a „valamint az  1.  § 
(1a) bekezdésében foglalt szervezetek” szöveg lép.

9. Az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve 
helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról 
és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása

25. §  Hatályát veszti az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni 
bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 63/2012. (IV. 2.) 
Korm. rendelet 3. melléklete.
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10. A Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács, valamint a Kiberbiztonsági Fórum és 
a kiberbiztonsági ágazati munkacsoportok létrehozásával, működtetésével kapcsolatos szabályokról, 
feladat- és hatáskörükről szóló 484/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

26. §  A Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács, valamint a  Kiberbiztonsági Fórum és a  kiberbiztonsági ágazati 
munkacsoportok létrehozásával, működtetésével kapcsolatos szabályokról, feladat- és hatáskörükről szóló 
484/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1.  § (1) A  Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács (a  továbbiakban: Tanács) elnöke (a  továbbiakban: 
a  Tanács elnöke) a  Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vezetője. A  Tanács elnökét – akadályoztatása esetén  – 
az  e-közigazgatásért felelős miniszter által politikai főtanácsadónak kinevezett kiberkoordinátor (a  továbbiakban: 
kiberkoordinátor) helyettesíti.
(2) A Tanács tagjai:
a) a belügyminiszter,
b) az emberi erőforrások minisztere,
c) a honvédelmi miniszter,
d) az igazságügyi miniszter,
e) a külgazdasági és külügyminiszter,
f ) az innovációs és technológiai miniszter,
g) a pénzügyminiszter,
h) az agrárminiszter,
i) a miniszterelnök kabinetfőnöke,
j) a Miniszterelnökséget vezető miniszter
által delegált 1 fő.
(3) A Tanács tagja – a (2) bekezdésben meghatározottakon túl – a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatója 
és a kiberkoordinátor.
(4) A Tanács munkáját a Tanács elnökének felkérésére
a) az Állami Számvevőszék elnöke,
b) a Magyar Nemzeti Bank elnöke,
c) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke,
d) a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács elnöke,
e) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke,
f ) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke
vagy az általa delegált segítheti.
(5) A  Tanács (2)  bekezdésben meghatározott tagjainak visszahívásáról a  Tanács elnökének javaslatára a  tagot 
delegáló miniszter dönt.
(6) A Tanács elnöke a Tanács munkájáról legalább félévente beszámol az e-közigazgatásért felelős miniszternek.”

27. §  A Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács, valamint a  Kiberbiztonsági Fórum és a  kiberbiztonsági ágazati 
munkacsoportok létrehozásával, működtetésével kapcsolatos szabályokról, feladat- és hatáskörükről szóló 
484/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.  § A  Tanács által felkért egyetemi, kutatói, szakmai, gazdasági és más nem kormányzati szereplőkből álló 
Kiberbiztonsági Fórum (a  továbbiakban: Fórum) vezetését a  Tanács elnöke, a  Fórum munkájának szakmai 
koordinálását a kiberkoordinátor látja el.”

28. §  A Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács, valamint a  Kiberbiztonsági Fórum és a  kiberbiztonsági ágazati 
munkacsoportok létrehozásával, működtetésével kapcsolatos szabályokról, feladat- és hatáskörükről szóló 
484/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.  § (1) A  Tanács koordinációs tevékenységét, valamint döntéseinek végrehajtását a  Nemzeti Kibertér 
Munkacsoport és a  Nemzetközi és Európai Uniós Kibertér Munkacsoport (a  továbbiakban: Kiberbiztonsági 
Munkacsoportok) segíti.
(2) A  Nemzeti Kibertér Munkacsoport vezetését a  Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vezetője által kijelölt, 
a  Nemzetbiztonsági Szakszolgálat személyi állományába tartozó személy, a  Nemzetközi és Európai Uniós Kibertér 
Munkacsoport vezetését a  belügyminiszter által kijelölt szakmai felsővezető –  a  külgazdasági és külügyminiszter 
által kijelölt szakmai felsővezetővel egyeztetve – látja el.
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(3) A Kiberbiztonsági Munkacsoportok tagjai a Kiberbiztonsági Munkacsoportok vezetése által felkért állami szervek 
által delegált személyek és nem kormányzati szakértők, valamint a  kiberkoordinátor. A  Tanács javaslatot tehet 
a  Kiberbiztonsági Munkacsoportok vezetői részére a  Kiberbiztonsági Munkacsoportok tagjainak a  felkérésével 
összefüggésben.
(4) A Nemzeti Kibertér Munkacsoport javaslatára a Tanács jogi kötelező erővel nem rendelkező ajánlásokat adhat ki 
a kibertámadások kezelése és az elektronikus információbiztonság területén alkalmazandó legjobb gyakorlatokról.
(5) A Nemzeti Kibertér Munkacsoport feladata a nemzeti kiberbiztonság erősítése valamennyi ágazatban.
(6) A  Nemzetközi és Európai Uniós Kibertér Munkacsoport feladata az  állami szervek közötti, a  nemzetközi 
szervezetekben, az  Európai Unióban, valamint a  két- és többoldalú együttműködésekben zajló kiberbiztonsági 
munkával kapcsolatos rendszeres információcsere elősegítése és egyeztetés a  Magyarország által képviselendő 
vonatkozó álláspontjának kialakítását illetően.
(7) A Tanács kérésére a Kiberbiztonsági Munkacsoportok keretében tematikus almunkacsoportok is létrehozhatóak.”

29. §  A Nemzeti Kiberbiztonsági Koordinációs Tanács, valamint a  Kiberbiztonsági Fórum és a  kiberbiztonsági ágazati 
munkacsoportok létrehozásával, működtetésével kapcsolatos szabályokról, feladat- és hatáskörükről szóló 
484/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) A Kiberbiztonsági Munkacsoportok a feladataik ellátásához igazodva szükség szerint, de legalább félévente 
tartanak ülést. Az üléseket a Kiberbiztonsági Munkacsoportok vezetői hívják össze.
(2) A Kiberbiztonsági Munkacsoportok üléseiről emlékeztetőt a Titkárság készít.”

11. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása

30. § (1) A  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII.  törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 23.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(2) A miniszter a Hszt. 51. § (2) bekezdése szerinti szervhez vezényléskor meghatározza, hogy a hivatásos állomány 
tagját meghatározott munkakör, álláshely vagy feladat ellátására vezényli azzal, hogy a  vezényléskor minden 
esetben a  Hszt. 65.  § (2)  bekezdése szerint megállapításra kerül a  betöltött munkakör, álláshely vagy szolgálati 
beosztás jogállási jellege.”

 (2) A  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII.  törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 23.  § (3)  bekezdés a) és b)  pontja helyébe 
a következő rendelkezések lépnek:
(A vezénylésről szóló határozatban a miniszter rendelkezik)
„a) arról, hogy a vezénylésre a Hszt. 51. § (2) bekezdése szerinti szervhez meghatározott munkakör, álláshely vagy 
feladat ellátására kerül-e sor,
b) a  vezénylés ideje alatt a  vezényléssel ellátandó munkakör, álláshely vagy meghatározott feladatra vezénylés 
esetében az  ellátandó feladathoz kapcsolódó munkakör jogállási jellegéről: a  vezényelt szolgálati beosztást, 
közalkalmazotti munkakört, rendvédelmi igazgatási alkalmazotti munkakört, kormánytisztviselői munkakört vagy 
álláshelyet vagy munkavállalói munkakört tölt-e be,”

31. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII.  törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 24.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(1) A vezénylést a miniszter, a minisztérium államtitkára vagy közigazgatási államtitkára, a Hszt. 51. § (2) bekezdés 
b) vagy c) pontja szerinti szerv vezetője vagy a Hszt. 51. § (2) bekezdés d) pontja szerinti gazdasági társaság vezetője 
kezdeményezheti.”

32. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII.  törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 25.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(1) A  kormánytisztviselői, közalkalmazotti, rendvédelmi igazgatási alkalmazotti vagy munkavállalói munkakörbe, 
álláshelyre vezényelt illetményére és foglalkoztatására a 21. és 22. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.”
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33. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII.  törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 32.  § (3)  bekezdés c)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A hivatásos állomány tagja a külföldre vezényléssel járó, a Hszt.-ben meghatározottakon túli pénzbeli és természetbeni 
ellátásra)
„c) a Hszt. 69. § (1) bekezdés c) pontja alapján történő külföldre vezénylés esetén az Európai Unió intézményeiben 
nemzeti szakértőként foglalkoztatottakról szóló kormányrendeletben”
(meghatározottak szerint jogosult.)

34. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII.  törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 32/A.  §-a a  következő (4)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(4) A külföldre vezénylésről szóló határozat tartalmazza
a) minden esetben azt, hogy a Hszt. 69. § (1) bekezdésének mely pontján alapul a külföldre vezénylés elrendelése,
b) a  Hszt. 69.  § (3)  bekezdésének megfelelő pontjára történő hivatkozást, ha a  külföldre vezénylést ezen pontok 
valamelyike alapján az országos parancsnok vagy országos főigazgató rendelte el.”

35. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 32/B. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ahol ezen  alcím a  rendelkezési állományra megállapított illetményről rendelkezik, ott a  Hszt. 69.  § 
(3) bekezdésének alkalmazása esetén a hivatásos állomány tagjának illetményét kell érteni.”

36. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII. törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 32/I. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  Hszt. 69.  § (3)  bekezdés a)  pontja alkalmazásával az  Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség készenléti 
alakulatában való részvétel érdekében egy évet meg nem haladó időtartamra külföldre vezényelt
a) az (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése szerinti kiküldetési ellátmány,
b) az (1) bekezdés b) pontja és a (3) bekezdéssel alkalmazni rendelt 32/F. § szerinti kiküldetési díj,
c) az (1) bekezdés c) pontja szerinti lakhatással összefüggő költségtérítés
helyett olyan mértékű juttatásra jogosult, amelyet az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség a vonatkozó európai 
uniós normák alapján a rendvédelmi szerv vagy közvetlenül a külföldre vezényelt részére megtérít.”

37. §  A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015.  évi 
XLII.  törvény végrehajtásáról szóló 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés c) pontjában a „pszichikai” 
szövegrész helyébe a „pszichológiai” szöveg lép.

12. Az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint 
az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus 
információs rendszerek meghatározásáról szóló 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet módosítása

38. §  Az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az  információbiztonsági 
felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról szóló 
187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.  § (1) A  hatóság az  ellenőrzés elrendeléséről az  érintett szervezet vezetőjét előzetesen írásban, az  érintett 
szervezet elektronikus információs rendszereinek biztonságáért felelős személyt elektronikus úton az  ellenőrzés 
megkezdése előtt legalább tíz nappal értesíti. Az  értesítésnek tartalmaznia kell az  ellenőrzés célját, tárgyát, 
az  elrendelésre okot adó körülményeket, a  jogszabályi hivatkozást, az  ellenőrzés várható időtartamát és 
az ellenőrzés módját.
(2) A hatóság az ellenőrzés elrendelése esetén az ellenőrzést ellátó munkatársa részére megbízólevelet állít ki.
(3) Az  ellenőrzéssel érintett szervezet vezetője, munkatársa, alkalmazottja, illetve szerződéses jogviszony alapján 
az  elektronikus információbiztonság tekintetében érintett egyéb közreműködő és az  elektronikus információs 
rendszer biztonságáért felelős személy köteles a hatósággal együttműködni.



3706 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 93. szám 

(4) A  hatóság az  eljárása során, feladatai ellátása érdekében –  az  intézkedéssel érintett szervezet működésének 
és ügyvitelének lehető legkisebb mértékű zavarása mellett  – az  ellenőrzés keretében jogosult önállóan vagy más 
hatósággal együtt
a) az érintett szervezet információtechnológiai tevékenységével összefüggő helyiségeibe belépni,
b) az  érintett szervezet számára adatkezelést biztosító, adatfeldolgozást végző vagy információtechnológiai 
szempontból érintett helyszínein ellenőrzést tartani,
c) az  ellenőrzés során bármely, az  elektronikus információbiztonsággal kapcsolatos okiratot, dokumentumot, 
szerződést, aktív vagy passzív eszközt, információs rendszert, biztonsági intézkedést megismerni, ellenőrizni, 
az  elektronikus információbiztonsággal kapcsolatos okiratokról, dokumentumokról, szerződésekről másolatot 
készíteni, valamint
d) információtechnológiai műszaki vizsgálatokat végezni, szükség esetén az  információtechnológiai rendszerhez 
egyedileg biztosított belépési jogosultsággal.
(5) Az  Információs Hivatal köteles biztosítani, hogy a  hatósági ellenőrzés során az  elektronikus információs 
rendszeren tárolt adat a vizsgálatot végző hatóság számára ne legyen hozzáférhető.
(6) Az  ellenőrzés nem eredményezheti a  titkos információgyűjtő munkára, a  leplezett eszköz alkalmazására és 
az  abban együttműködő személyekre, továbbá a  titkos információgyűjtés és leplezett eszköz alkalmazásának 
eszközeire és módszereire vonatkozó adat megismerését.
(7) Az (1) bekezdés szerinti értesítés mellőzhető, ha
a) súlyos fenyegetettség áll fenn,
b) súlyos biztonsági esemény történt,
c) az a) vagy b) pont szerinti körülmény bekövetkezése valószínűsíthető, vagy
d) az  érintett szervezet a  rendelkezésre álló adatok alapján az  ellenőrzés eredményes lefolytatását feltehetően 
meghiúsítaná.
(8) Az ellenőrzésről a hatóság feljegyzést készít, amelyet az ellenőrzés lezárását követő nyolc napon belül az érintett 
szervezetnek írásban észrevételezésre megküld. Az érintett szervezet azzal kapcsolatban nyolc napon belül írásban 
tehet –  a  hatóságot nem kötelező  – észrevételeket. Az  észrevételek tisztázása érdekében a  hatóság egyeztetést 
kezdeményezhet az érintett szervezettel.”

39. §  Az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az  információbiztonsági 
felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról szóló 
187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet
a) 18. § (2) bekezdésében az „a 3–10” szövegrész helyébe az „a 2. § (2) bekezdését, a 3–10” szöveg,
b) 24. § (2) bekezdésében az „a 3–10” szövegrész helyébe az „a 2. § (2) bekezdését, a 3–10” szöveg
lép.

40. §  Hatályát veszti az  elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint 
az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek 
meghatározásáról szóló 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdése.

13. A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel összefüggő intézkedésekhez kapcsolódó 
beszerzésekről szóló 316/2015. (X. 30.) Korm. rendelet módosítása

41. §  Hatályát veszti a  tömeges bevándorlás okozta válsághelyzettel összefüggő intézkedésekhez kapcsolódó 
beszerzésekről szóló 316/2015. (X. 30.) Korm. rendelet.

14. A nemzetbiztonsági ellenőrzés és a felülvizsgálati eljárás során a biztonsági kérdőív kitöltésének 
eljárási szabályairól, valamint a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggésben a lényeges adatokban 
bekövetkezett változás bejelentésének rendjéről szóló 418/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet módosítása

42. §  A nemzetbiztonsági ellenőrzés és a felülvizsgálati eljárás során a biztonsági kérdőív kitöltésének eljárási szabályairól, 
valamint a  nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggésben a  lényeges adatokban bekövetkezett változás 
bejelentésének rendjéről szóló 418/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
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15. A megkülönböztető és figyelmeztető jelzés felszerelésével, engedélyezésével, használatával 
és visszavonásával kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó kiegészítő és eltérő 
szabályokról szóló 486/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

43. §  A megkülönböztető és figyelmeztető jelzés felszerelésével, engedélyezésével, használatával és visszavonásával 
kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó kiegészítő és eltérő szabályokról szóló 486/2017. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.  § A  kérelmezőnek a  megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésére jogosító engedély hatályban 
tartására irányuló kérelmének előterjesztése során igazolnia kell, hogy a  gépjármű műszaki megvizsgálására 
a megkülönböztető jelzéssel felszerelten került sor.”

44. §  A megkülönböztető és figyelmeztető jelzés felszerelésével, engedélyezésével, használatával és visszavonásával 
kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó kiegészítő és eltérő szabályokról szóló 486/2017. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 5. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A jármű üzembentartója részére miniszteri rendeletben meghatározott egyes tényeknek a járműnyilvántartásba, illetve 
a forgalmi engedélybe történő bejegyezésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez a jármű üzembentartója igazolja)
„c) a  megkülönböztető jelzésre vonatkozóan, hogy a  jármű műszaki megvizsgálására megkülönböztető jelzéssel 
felszerelten került sor.”

16. A személy- és vagyonőr, a magánnyomozó, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek 
tevékenységével, valamint a fegyveres biztonsági őrséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági 
eljárások eltérő és kiegészítő szabályairól szóló 487/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

45. §  A személy- és vagyonőr, a  magánnyomozó, az  egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységével, 
valamint a  fegyveres biztonsági őrséggel kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárások eltérő és kiegészítő 
szabályairól szóló 487/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet II. Fejezete a következő 14/A. §-sal egészül ki:
„14/A.  § A  szolgálati igazolvány és a  szolgálati jelvény kiadását kérelmező ügyfél cselekvőképességére vonatkozó 
adatot a szolgálati igazolvány és a szolgálati jelvény kiadására jogosult rendőr-főkapitányság ellenőrzi.”

17. Az eseménykezelő központok feladat- és hatásköréről, valamint a biztonsági események 
kezelésének és műszaki vizsgálatának, továbbá a sérülékenységvizsgálat lefolytatásának szabályairól 
szóló 271/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet

46. §  Az eseménykezelő központok feladat- és hatásköréről, valamint a  biztonsági események kezelésének és műszaki 
vizsgálatának, továbbá a sérülékenységvizsgálat lefolytatásának szabályairól szóló 271/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet 
14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14.  § Az  állami és önkormányzati szervek elektronikus információs rendszereit érintő biztonsági események 
kivizsgálásában elsősorban
a) az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy, valamint
b) a hatáskörrel rendelkező eseménykezelő központ
vehet részt.”

47. §  Hatályát veszti az eseménykezelő központok feladat- és hatásköréről, valamint a biztonsági események kezelésének 
és műszaki vizsgálatának, továbbá a  sérülékenységvizsgálat lefolytatásának szabályairól szóló 271/2018. (XII. 20.) 
Korm. rendelet
a) 1. § 6. pontja,
b) 15. §-a.
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18. Az ellenőrzött bejelentés alkalmazásából kizárt ügyek meghatározásáról szóló  
288/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet módosítása

48. §  Az ellenőrzött bejelentés alkalmazásából kizárt ügyek meghatározásáról szóló 288/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 
a következő 3. §-sal egészül ki:
„3. § Az 1. melléklet 21. pontja az ENISA-ról (az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökségről) és az  információs és 
kommunikációs technológiák kiberbiztonsági tanúsításáról, valamint az  526/2013/EU rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (kiberbiztonsági jogszabály)  című, 2019. április 17-i (EU) 2019/881 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

49. § (1) Az  ellenőrzött bejelentés alkalmazásából kizárt ügyek meghatározásáról szóló 288/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 
1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

 (2) Az  ellenőrzött bejelentés alkalmazásából kizárt ügyek meghatározásáról szóló 288/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 
1. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

19. Záró rendelkezések

50. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 48. §, a 49. § (2) bekezdése és az 5. melléklet 2021. június 28-án lép hatályba.
 (3) Az 1. alcím, a 4. alcím, az 5. alcím és az 1. melléklet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

51. §  Az 1.  alcím, a 4.  alcím, a 11.  §, a 14.  §, a 16.  § és az 1.  melléklet az  uniós polgárok személyazonosító igazolványai 
és a  szabad mozgás jogával élő uniós polgárok és azok családtagjai részére kiállított tartózkodási okmányok 
biztonságának megerősítéséről szóló, 2019. június 20-i (EU)  2019/1157 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

52. §  A 48. §, a 49. § (2) bekezdése, valamint az 5. melléklet az ENISA-ról (az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökségről) 
és az információs és kommunikációs technológiák kiberbiztonsági tanúsításáról, valamint az 526/2013/EU rendelet 
hatályon kívül helyezéséről (kiberbiztonsági jogszabály) című, 2019. április 17-i (EU) 2019/881 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 259/2021. (V. 20.) Korm. rendelethez

 1. A  biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I. rész 
3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. egységes EU tartózkodási engedély formátumban kiadott okmányok.”

 2. A  biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet II. rész 
20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. regisztrációs igazolás;”

 3. A  biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet II. rész 
22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. állandó tartózkodási kártya;” 
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2. melléklet a 259/2021. (V. 20.) Korm. rendelethez

A  közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000.  évi CXXVIII.  törvény végrehajtásáról szóló 236/2000. 
(XII. 23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
„

A B C

1 Kódszám Tényállás Pontszám

2 10 Az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése:

3 1002 Az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése; 6

4 12 A közúti közlekedés rendjének megzavarása;

5 1201 A közúti közlekedés rendjének megzavarása; 5

6 1202
A közúti közlekedés rendjének megzavarása; könnyű testi sértés 
okozása esetén;

6

7 13

Engedély nélküli vezetés (közúti forgalomban gépi meghajtású 
jármű vezetése más kategóriába tartozó engedéllyel, illetve 
a jármű vezetésének átengedése engedéllyel nem rendelkező 
részére);

5

8 15
Közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése közül, 
amennyiben a jogsértés más helyen meghatározott körbe nem 
sorolható:

9 1502
Irányjelzés szabályainak megszegése [a közúti közlekedés 
szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 
(a továbbiakban: KRESZ) 29. §];

3

10 1503 Bekanyarodási szabályok megsértése [KRESZ 31. § (1)–(4) bek.]; 3

11 1504
Megállás, megfordulás, hátramenet szabályainak megszegése 
autópálya úttestjén és leállósávján autóúton és vasúti átjáróban 
[KRESZ 33. § (2) bek., 37. § (3) bek. b) pont, (4) bek.];

6

12 1505
Megállás útkereszteződésben és az úttestek széleinek 
metszéspontjától számított 5 m-es távolságon belül  
[40. § (5) bek. d) pont];

2

13 1506
Megállás kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, valamint a gyalogos-
átkelőhely előtt [KRESZ 40. § (5) bekezdés e) pont];

6

14 1507
Megállás kerékpársávon, útkanyarulatban, valamint olyan helyen, 
ahol a jármű a fényjelzőkészülék vagy jelzőtábla észlelését 
akadályozza [KRESZ 40. § (5) bekezdés a), c), l) pont];

6

15 1509
A rendőr jelzésének figyelmen kívül hagyása [KRESZ 6. § (1) bek. 
a) pontjának második francia bekezdése és e) pont];

6

16 1510
Megállás vasúti átjáróban, valamint a vasúti átjáró előtt  
[KRESZ 40. § (5) bek. g) pontja];

6

17 1512
A gyermekbiztonsági rendszer, valamint a bukósisak 
használatának elmulasztása [KRESZ 48. § (7)–(9) bek.];

3

18 1513
Kézben tartott mobil rádiótelefon használata menet közben 
[KRESZ 3. § (2) bek.];

3

19 1514
Nem megfelelő sebesség alkalmazása (relatív sebességtúllépés) 
[KRESZ 25. § (1) bek.] – csak halmazatként alkalmazható;

1

20 1515
Egyes jelzőtáblák utasításainak megszegése [KRESZ 14. § (1) bek. 
e), h)–m), o)–u), y), valamint z/1) pont];

3

21 1516
A kijelölt gyalogos-átkelőhely előtt megálló jármű melletti 
elhaladás megállás nélkül [KRESZ 43. § (3) bek.];

5

22 1517 Jobbra tartási kötelezettség megsértése [KRESZ 25. § (2) bek.]; 1

23 1518
Záróvonal és járműforgalom elől elzárt területen való áthaladás 
[KRESZ 18. § (1) bek. c), k) pont].

2

”
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3. melléklet a 259/2021. (V. 20.) Korm. rendelethez

A nemzetbiztonsági ellenőrzés és a felülvizsgálati eljárás során a biztonsági kérdőív kitöltésének eljárási szabályairól, 
valamint a  nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggésben a  lényeges adatokban bekövetkezett változás 
bejelentésének rendjéről szóló 418/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet 1. melléklete a következő 9a. ponttal egészül ki:
„9a. A  nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakör megváltozására irányuló szándék esetén az  új, 
nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakörbe jelölés ténye és – szükség esetén – az  új foglalkoztató szerv 
megnevezése (VI/1.)”

4. melléklet a 259/2021. (V. 20.) Korm. rendelethez

Az  ellenőrzött bejelentés alkalmazásából kizárt ügyek meghatározásáról szóló 288/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 
1. melléklete a következő 20. ponttal egészül ki:
„20. A  biztonsági okmányok védelmével összefüggő hatósági tevékenység keretében végzett engedélyezési 
tevékenység”

5. melléklet a 259/2021. (V. 20.) Korm. rendelethez

Az  ellenőrzött bejelentés alkalmazásából kizárt ügyek meghatározásáról szóló 288/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 
1. melléklete a következő 21. ponttal egészül ki:
„21. Az  elektronikus információbiztonsági hatósági és kiberbiztonsági tanúsítási tevékenység keretében végzett 
engedélyezési tevékenység”

A Kormány 260/2021. (V. 20.) Korm. rendelete
az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, 
valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az  egészségügyről szóló 1997.  évi CLIV.  törvény 247.  § (1)  bekezdés m)  pont ma) és me)  alpontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a  Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, 
valamint a  fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 162/2015.  
(VI. 30.) Korm. rendelet] 2. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„2. elsődleges képzőhely: a  17.  § (2)  bekezdése szerinti támogatott szakképzési keretszámok betöltése keretében 
az  OKFŐ által elsődleges képzőhelyként kijelölt szakképzésre akkreditált egészségügyi szolgáltató, ideértve 
az  egyetemeket, a  honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi intézményt, valamint 
az  igazságügyi orvostan, igazságügyi pszichiátria, egészségbiztosítás, felnőtt klinikai és mentálhigiéniai 
szakpszichológia, gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia, illetve megelőző orvostan és 
népegészségtan szakképzést biztosító intézményeket is.”
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2. §  A 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szakképzés teljesítése érdekében)
„a) a támogatott szakképzés keretében a rezidens az elsődleges képzőhelyével egészségügyi szolgálati jogviszonyt, 
a nem az Eszjtv. hatálya alá tartozó képzőhely esetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről 
szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.) 7. § (2) bekezdés d)–g) pontja szerinti jogviszonyt,”
(létesít.)

3. §  A 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 16/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16/A. § (1) A rezidens illetménye nem lehet alacsonyabb az Eszjtv. 1. melléklet szerinti illetménynél.
(2) A  rezidens szakképzése ideje alatt történő foglalkoztatásához kapcsolódó támogatás az  alábbiakat foglalja 
magában:
a) a  rezidens illetményének biztosításához kapcsolódó támogatás részeként az  OKFŐ az  elsődleges képzőhely 
részére támogatást biztosít a rezidens támogatott szakképzésének befejezéséig. A támogatási összeg mértéke havi 
bruttó 150 000 Ft, amely magában foglalja az azt terhelő szociális hozzájárulási adót is,
b) azon rezidensek esetében, akik után az  elsődleges képzőhely nem jogosult az  egyes egészségügyi dolgozók 
és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az  ahhoz kapcsolódó támogatás 
igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 9.  melléklete szerinti támogatás 
igénybevételére, az OKFŐ a rezidens illetményének biztosításához kapcsolódó támogatás részeként az Eszjtv. szerint 
irányadó illetménynek megfelelő összeget biztosítja.
(3) Az  Eszjtv. hatálya alá nem tartozó rezidensek munkabére nem lehet alacsonyabb, mint az  Eszjtv. 1.  melléklete 
szerinti illetmény.”

4. §  A 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 34. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„34. § Azon rezidens esetében, akinek 2020. december 31-én hatályos kinevezésében olyan elsődleges képzőhely 
van kijelölve, amely 2021. január 1-jétől nem tartozik az  Eszjtv. hatálya alá, az  OKFŐ a  rezidens illetményének 
biztosításához kapcsolódó támogatás részeként – amennyiben a  képzőhely az  egyes egészségügyi dolgozók 
és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az  ahhoz kapcsolódó támogatás 
igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 9. melléklete szerinti bértámogatásra 
nem jogosult – az  Eszjtv. szerint irányadó illetménynek megfelelő összeget biztosítja az  Eszjtv. hatálya alá nem 
tartozó elsődleges képzőhely részére a rezidens támogatott szakképzésének befejezéséig.”

5. §  A 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet a következő 35/F. §-sal egészül ki:
„35/F. § E rendeletnek az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program 
ösztöndíjairól, valamint a  fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról 
szóló 260/2021. (V. 20.) Korm. rendelettel megállapított 16/A.  § (2)  bekezdésében foglaltakat első alkalommal  
a 2021. március hónapra esedékes illetmény megállapítása során kell alkalmazni.”

6. §  A 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet
a) 5. § (1) bekezdés b) pontjában az „az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi 

CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.)” szövegrész helyébe az „az Eütev.” szöveg,
b) 6. alcímének címében, 22.  § (1) és (2)  bekezdésében, valamint 27.  §-ában az „ÁEEK” szövegrész helyébe 

az „OKFŐ” szöveg,
c) 13. § (1) bekezdésében az „ÁEEK-t” szövegrész helyébe az „OKFŐ-t” szöveg 
lép.

7. §  Hatályát veszti a 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet
a) 24. §-a,
b) 26. §-ában az „– ideértve a 24. § (1) bekezdése szerinti jelölteket is –” szövegrész.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 261/2021. (V. 20.) Korm. rendelete
az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 
17. pontjában, valamint a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 2. §, a 3. § és a 4. § a) pontja tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006.  évi LIII.  törvény 12.  § (4)  bekezdés a)–c)  pontjában, valamint 12.  § (5)  bekezdés 
a), b) és d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 2. mellékletben foglalt táblázat 7. sora szerinti beruházás esetében építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt 
nem kell beszerezni.”

2. §  Az R. a következő 7/A. és 7/B. §-sal egészül ki:
„7/A.  § (1) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 7. sora szerinti beruházással érintett ingatlan telkére a  beépítés 
szabályait a (2)–(3) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy
a) az OTÉK előírásait a (2)–(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,
b) ha a  hatályos településrendezési eszköz vagy az  OTÉK a  beépítés (2)–(3)  bekezdésben meghatározott sajátos 
szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt és 
az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.
(2) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 7. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési 
szabályok:
a) a telek beépítési módja szabadon álló,
b) a kialakítható telek legkisebb területe 2000 m2,
c) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 50%,
d) a terepszint alatti építés legnagyobb mértéke 60%,
e) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 2,5 m2/m2,
f ) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 35%,
g) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 18,0 méter,
h) az ingatlan teljes területe építési helynek minősül.
(3) A  (2) bekezdés g) pontjának alkalmazása során az épületmagasságot az e  rendelet hatálybalépésekor hatályos 
OTÉK-ban foglalt követelmények szerint kell számítani.
7/B.  § A  2.  mellékletben foglalt táblázat 7. sora szerinti beruházás keretében megvalósuló építmények, önálló 
rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához szükséges, az  OTÉK 42.  §-a szerint elhelyezendő 
személygépkocsik, kialakítandó kerékpártárolók számát az alábbi eltéréssel kell meghatározni:
a) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani minden foglalkoztató-, illetve tanterem nettó alapterületének 
minden megkezdett 50 m2-e után,
b) egy kerékpár elhelyezését kell biztosítani minden foglalkoztató, illetve tanterem nettó alapterületének minden 
megkezdett 50 m2-e után,
c) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani irodai funkció nettó alapterületének minden megkezdett 
50 m2-e után, valamint
d) egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani kulturális, galéria-, könyvtárfunkció nettó alapterületének 
minden megkezdett 100 m2-e után.”
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3. §  Az R. a következő 18. §-sal egészül ki:
„18.  § E  rendeletnek az  egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) 
Korm.  rendelet módosításáról szóló 261/2021. (V. 20.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr10.) megállapított 
1. § (3) bekezdését, 3. § (1) és (4) bekezdését, 7/A. és 7/B. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 7. sorát a Módr10. 
hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

4. §  Az R.
a) 1. § (3) bekezdésében a „3., 12. és 13. sora szerinti” szövegrész helyébe a „3., 7., 12. és 13. sora szerinti” szöveg,
b) 3. § (1) bekezdésében az „a Beruházásokkal összefüggő,” szövegrész helyébe az „– a (4) bekezdésben foglaltak 

kivételével – a Beruházásokkal összefüggő,” szöveg
lép.

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

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 261/2021. (V. 20.) Korm. rendelethez

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

(A B C

1. A beruházás megnevezése A beruházás megvalósításának helyszíne Koordinációra kijelölt kormánymegbízott)

7.
Bolgár Oktatási és Kulturális 

Központ megépítése
Budapest belterület 38287/5 

helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros 
Kormányhivatalát vezető 

kormánymegbízott

A Kormány 262/2021. (V. 20.) Korm. rendelete
a Dél-budai Centrumkórház létesítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról

A Kormány
a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés a)–c) pontjában, valamint 12. § (5) bekezdés a), b), d) és f ) pontjában,
a 11. § és a 3. melléklet tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az  ingatlan-nyilvántartás szerinti 
Budapest XI. kerület belterület, 952/3, 952/4, 952/12, 952/13, 952/14, 952/16, 952/17 és 966 helyrajzi számú 
ingatlanokon, valamint az ezen ingatlanokból a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően 
kialakított ingatlanokon (a továbbiakban együtt: Ingatlanok) megvalósuló, a Dél-Budai Centrumkórház létrehozását 
célzó beruházást, valamint a  kapcsolódó bontási és kármentési munkák előkészítésével és megvalósításával  
(a továbbiakban együtt: Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.
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 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
ügyeket, amelyek
a) a Beruházás előkészítéséhez, megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához 

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

illeszkedését segítő – közlekedésfejlesztési, közműcsatlakozási és -fejlesztési, valamint azokkal közvetlenül 
összefüggő – munkákkal kapcsolatosak.

 (3) A Kormány kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánítja a Beruházást, melynek helyszíne és közvetlen környezete 
az (1) bekezdés szerinti Ingatlanok területe.

 (4) A  Kormány a  Beruházáshoz kapcsolódó, a  Beruházási terület közvetlen környezetébe tartozó, nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított építési tevékenységgel érintett közterület használatának 
feltétlenül szükséges időtartamát e rendelet hatálybalépésétől számított 72 hónapban határozza meg.

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

 (2) A  Kormány az  1.  melléklet 16.  pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként 
a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot jelöli ki.

3. § (1) A  Beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály 
rövidebb határidőt nem állapít meg, illetve a  környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti 
előzetes vizsgálati eljárás, a  környezeti hatásvizsgálati eljárás és a  természetvédelmi hatósági eljárás kivételével – 
tizenöt nap.

 (2) A  Beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben a  szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési 
határidő – ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg – nyolc nap.

4. §  A Beruházással összefüggésben
a) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye,
b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni.

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

 (2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti dokumentum nem áll rendelkezésre, egyszerűsített előzetes régészeti dokumentációt 
kell készíteni.

6. §  A Beruházással érintett Budapest XI. kerület belterület 952/3, 952/4, 952/12, 952/13, 952/14, 952/17 és 966 helyrajzi 
számú ingatlanokra a  beépítés szabályait és az  egyedi építési követelményeket a  7. és a  8.  § állapítja meg azzal,  
hogy
a) a hatályos településrendezési eszközök és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló  

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásait a 7. és 8. §-ban foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni,

b) amennyiben a  hatályos településrendezési eszközök vagy az  OTÉK a  beépítés és az  egyedi építési 
követelmények 7. vagy 8.  §-ban meghatározott sajátos szabályaival ellentétes, vagy azzal össze nem 
egyeztethető előírást tartalmaznak, akkor a településrendezési eszközt és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni, 
és

c) a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény erdők 
övezetére vonatkozó 29. §-át nem kell alkalmazni.

7. § (1) A  Budapest XI. kerület belterület 952/3, 952/12, 952/13, 952/14, 952/17 és 966 helyrajzi számú ingatlanokon és 
a  telekalakítás eredményeként ezekből létrejövő telkeken egészségügyi, oktatási és köznevelési, kereskedelmi, 
iroda, a  Dél-budai Centrumkórház egészségügyi személyzetének lakhatását biztosító lakó- és közlekedési célú 
építmények és azok kiszolgáló építményei helyezhetők el, az  alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési 
követelmények alkalmazásával:
 1. a telkek beépítési módja szabadon álló,
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 2. a kialakítható telek legkisebb területe 20 000 m2,
 3. a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 50%,
 4. a terepszint alatti építés legnagyobb mértéke 80%,
 5. a szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 3,5 m2/m2,
 6. a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,
 7. az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 30 méter,
 8. az épület legmagasabb pontja nem haladhatja meg az 55 métert,
 9. az építési hely az ingatlanok teljes területe,
10. a kialakítható telek legkisebb szélessége 30 méter,
11. az ingatlanokon helikopter-leszállóhely létesítése nem korlátozott,
12. az építési telken a kialakított zöldfelület minden megkezdett 100 m2-e után legalább egy környezettűrő, nagy 

lombkoronát növelő fát kell telepíteni, és a lapostetők 30%-án zöldtetőt kell kialakítani,
13. a tereprendezés mértéke nem korlátozott,
14. a telken belüli felszíni parkolóhelyek létesítésének módja nem korlátozott,
15. a telekalakítás az övezeti határokra tekintet nélkül megengedett,
16. a parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához 

előírt, az  OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább 
70%-ának elhelyezését kell biztosítani.

 (2) Az  (1)  bekezdés 7.  pontjának alkalmazása során az  épületmagasságot az  e  rendelet hatálybalépésekor hatályos 
OTÉK-ban foglalt követelmények szerint kell számítani.

8. § (1) A  Budapest XI. kerület belterület 952/4 helyrajzi számú ingatlanon kerítés, valamint ismeretterjesztési, pihenési, 
testedzési, rekreációs, közlekedési és közműcélú építmények helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és 
egyedi építési követelmények alkalmazásával:
a) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 5%,
b) az építmények elhelyezéséhez önálló telkek kialakítása nem szükséges.

 (2) A  Budapest XI. kerület 952/4 helyrajzi számú ingatlan 2.  mellékletben megjelölt részén kerítés, támfal, 
közmű, valamint közműpótló, épületgépészeti, közlekedési és földhő-hasznosítás célú építmények és azok 
kiszolgálóépítményei korlátozás nélkül elhelyezhetők azzal, hogy a tereprendezés mértéke nem korlátozott.

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

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

11. §  Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

12. §  Hatályát veszti az  Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet 
2. mellékletében foglalt táblázat 27. sora.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 262/2021. (V. 20.) Korm. rendelethez

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

 1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és bejelentési eljárások,
 3. környezetvédelmi hatósági eljárások,
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 4. természetvédelmi hatósági eljárások,
 5. erdészeti hatósági eljárások,
 6. közlekedési hatósági eljárások,
 7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
 8. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
 9. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
10. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
11. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
12. földmérési hatósági eljárások,
13. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
14. hírközlési hatósági eljárások,
15. bányahatósági engedélyezési eljárások,
16. tűzvédelmi hatósági eljárások,
17. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
18. közegészségügyi hatósági eljárások,
19. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések 

engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,
20. szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
21. fásszárú növények kivágásához szükséges engedélyezési eljárások,
22. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi 

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

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

2. melléklet a 262/2021. (V. 20.) Korm. rendelethez

A Budapest XI. kerület belterület 952/4 helyrajzi számú telek területén ingatlanrész építésre és földhő-
hasznosítási célra használható részének területe határpontjainak lehatárolása az Egységes Országos 
Vetületi Rendszerben megadott koordinátáival

A B

1. Y X

2. 234738.23 647012.74     

3. 234729.18 647011.52     

4. 234796.51 646927.71     

5. 235005.94 646790.36     

6. 235076.40 646749.61     

7. 235177.81 646714.59     

8. 235234.88 646726.02     

9. 235219.23 646734.03     

10. 235176.64 646755.98     

11. 235122.66 646784.11     

12. 235116.48 646782.89     

13. 235100.74 646763.47     

14. 235057.39 646793.27     

15. 234960.81 646859.69     

16. 234860.37 646928.75     
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3. melléklet a 262/2021. (V. 20.) Korm. rendelethez

A Kr. 3. melléklete a következő 43. ponttal egészül ki:
„43. a  Dél-budai Centrumkórház létesítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és a  beruházás kiemelten közérdekűvé nyilvánításáról szóló 262/2021. 
(V. 20.) Korm. rendelet szerinti beruházás.”

A Kormány 263/2021. (V. 20.) Korm. rendelete
a történelmi emlékhelyekről szóló 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A történelmi emlékhelyekről szóló 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 263/2021. (V. 20.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 303/2011. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A B

Történelmi emlékhely megnevezése Cím

1. Abasár, a XI. századi királyi központ maradványai Abasár, Bolt-tető

2. Balassagyarmat, Vármegyeháza Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 2.

3.
Budapest I. kerület, Szilágyi Dezső téri református 
templom

Budapest, Szilágyi Dezső tér

4. Budapest V. kerület, Batthyány-örökmécses Budapest, Báthory u. és Hold u. kereszteződése

5.
Budapest V. kerület, Insula Lutherana – Evangélikus 
templom, gimnázium és múzeum

Budapest, Deák Ferenc tér 4.

6. Budapest V. kerület, Magyar Tudományos Akadémia Budapest, Széchenyi István tér 9.

7. Budapest VI. kerület, Andrássy út 60. Budapest, Andrássy út 60.

8.
Budapest VII. kerület, Wesselényi utcai Hősök 
temploma és Hősök sírkertje

Budapest, Dohány u. 2–4.

9. Budapest VIII. kerület, Corvin köz
Budapest, Corvin köz 1. – Corvin mozi épülete és 
a Corvin köz (az épületek által közrefogott terület)

10. Budapest VIII. kerület, Ludovika Akadémia Budapest, Ludovika tér 2.

11. Budapest VIII. kerület, Trefort-kert Budapest, Múzeum krt. 4.

12.
Budapest IX. kerület, Kálvin téri református templom, 
kripta és a Ráday Gyűjtemény

Budapest, Kálvin tér 7. és Ráday u. 28.
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13.
Budapest XI. kerület, Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem

Budapest, Műegyetem rakpart 3.

14. Budapest XI. kerület, Eötvös József Collegium Budapest, Ménesi út 11–13.

15. Cegléd, huszár- és páncélos laktanya Cegléd, Szolnoki út 69.

16. Csurgó, református kollégium és nagykönyvtár Csurgó, Csokonai u. 24. és Széchenyi tér 9.

17. Drégelypalánk, vár Drégelypalánk

18. Fertőd, Esterházy-kastély Fertőd, Joseph Haydn u. 2.

19. Gödöllő, Grassalkovich-kastély Gödöllő, Grassalkovich-kastély

20. Gyula, vár és honvédtiszti emlékhely Gyula, Várkert 1. és Várkert

21. Hajdúböszörmény, hajdúkerületi székház Hajdúböszörmény, Kossuth Lajos u. 1.

22. Jászberény, jászkun kerületi székház Jászberény, Lehel vezér tér 15.

23. Kehidakustány, Deák-kúria Kehidakustány, Kúria u. 8.

24. Keszthely, Festetics-kastély és Georgikon Keszthely, Kastély u. 1. és Bercsényi u. 65–67.

25. Kiskőrös, Petőfi Emlékmúzeum és Szülőház Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 5.

26. Komárom, erődrendszer
Komárom, Duna-part 1. és Térffy Gyula u.,  
valamint Sport u.

27. Kőszeg, vár Kőszeg, Rajnis József u. 9.

28. Mezőtúr, református kollégium és könyvtár Mezőtúr, Kossuth Lajos út 2.

29. Miskolc, diósgyőri vár Miskolc, Vár u. 24.

30. Monok, Kossuth Emlékmúzeum Monok, Kossuth Lajos utca 18.

31. Mosonmagyaróvár, a határőrlaktanya előtti tér Mosonmagyaróvár, Határőr u. 10. előtti tér

32. Muhi, Muhi Csata Emlékmű Muhi, a település határában, a 35-ös főút mellett

33.
Nyírbátor, a Báthori-várkastély fogadópalotája és 
a református templom

Nyírbátor, Vár u. 1. és Báthori István u. 22.

34. Őrtilos, Zrínyi-Újvár romjai, egykori területe Őrtilos, a 0427/1 helyrajzi számú ingatlan

35. Pápa, református kollégium és ótemplom Pápa, Petőfi Sándor u. 13. és Fő u. 6.

36.
Pécs, székesegyház, püspöki palota és a középkori 
egyetem

Pécs, Szent István tér 23. és a székesegyház, 
valamint az Aradi vértanúk útja közötti terület

37. Pócspetri, Polgármesteri Hivatal épülete Pócspetri, Iskola u. 13.

38. Recsk, egykori munkatábor Recsk, Kőbányai út

39. Romhányi csatamező
Romhány, Kossuth Lajos út 1107 helyrajzi számú 
ingatlan

40. Salgótarján, December 8. tér Salgótarján, December 8. tér

41.
Sárospatak, vár, református kollégium és 
nagykönyvtár

Sárospatak, Szent Erzsébet út 19. és Rákóczi u. 1.

42. Sárvár, vár Sárvár, Várkerület u. 1.

43. Sopron, Tűztorony Sopron, Fő tér

44. Sóly, református templom Sóly, Árpád köz 1.

45.
Szarvas, a történelmi Magyarország földrajzi 
középpontja és Trianon-emlékhely

Szarvas, Malom u.

46. Szatmárcseke, Kölcsey-kúria helye Szatmárcseke, Kölcsey-kúria helye

47. Sátoraljaújhely-Széphalom, Kazinczy Emlékcsarnok Sátoraljaújhely-Széphalom, Kazinczy u. 275.

48.
Szeged, Dóm tér és a Szegedi Tudományegyetem 
Auditórium Maximum épülete

Szeged, Dóm tér és Egyetem u. 2.

49. Szécsény, Forgách-kastély és a ferences kolostor Szécsény, Ady Endre út 7. és Haynald u. 9.

50. Tatabánya, Turul emlékmű Tatabánya, Kő-hegy
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51. Tihany, bencés apátság Tihany, I. András tér 1.

52. Vác, Hétkápolna, honvédemlékmű és a rabtemető
Vác, Derecske dűlő 2., a Szent László út – Gödöllői út 
kereszteződése, valamint az 1769 helyrajzi számú 
ingatlan

53. Veszprém, Vár utca Veszprém, Vár u.

54. Visegrád, vár Visegrád, Várhegy és Fő u. 23–43.

55. Vizsoly, református templom Vizsoly, Szent János u. 80.
”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 21/2021. (V. 20.) AM rendelete
egyes agrártárgyú támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,
a 2., 4. és 5. alcím tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79.  § 
1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló  
43/2014. (XII. 29.) FM rendelet módosítása

1. §  A tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 43/2014. (XII. 29.) 
FM rendelet [a továbbiakban: 43/2014. (XII. 29.) FM rendelet] 1. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„d) tenyésztőszervezet: tenyésztőszervezeti elismeréssel vagy ideiglenes tenyésztőszervezeti elismeréssel rendelkező 
egyesület vagy szövetség,”

2. §  A 43/2014. (XII. 29.) FM rendelet 36.  § (1)  bekezdésében az  „az adat ÁtKr.” szövegrész helyébe az  „a vizsgálati 
eredménynek az állattenyésztésről szóló 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet” szöveg lép.

2. A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló  
9/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

3. §  A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 
1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély 
összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet módosítása

4. § (1) A  dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az  azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű 
támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet [a továbbiakban: 53/2015. (IX. 14.) 
FM rendelet] 17/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az átmeneti támogatás vonatkozásában a 11. § (1) bekezdés c) pontjában, a 11. § (2)–(3) bekezdésében, a 13. § 
(5), (5a), (5b) és (6) bekezdésében, valamint a 14. § (9) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.”

 (2) Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet 17/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Nem minősül átmeneti támogatásnak a  dohánytermelőnek az  (1)  bekezdés szerinti határnapig benyújtott 
kérelmére megállapított támogatási összeg, ha az átmeneti támogatás összege meghaladja
a) a  mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránti kérelmet benyújtó dohánytermelőnek a  20/2020. (VI. 19.) 
AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában,
b) az  általános csekély összegű támogatás iránti kérelmet benyújtó dohánytermelőnek a  20/2020. (VI. 19.) 
AM rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott összegű szabad átmeneti támogatási keretét.

 (3) Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet 17/A. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  9.  § (1a)  bekezdésében meghatározott határnapig általános csekély összegű támogatás iránt kérelmet 
benyújtó dohánytermelő átmeneti támogatásként legfeljebb a  20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3.  § (1)  bekezdés 
b) pontjában meghatározott összegű szabad átmeneti támogatás igénybevételére jogosult.
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5. §  Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet a következő 26. §-sal egészül ki:
„26.  § E  rendeletnek az  egyes agrártárgyú támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 
21/2021. (V. 20.) AM rendelettel megállapított 17/A.  § (2), (4) és (6)  bekezdését a  2020. tárgyévre benyújtott 
támogatási kérelmek vonatkozásában kell alkalmazni.”

6. §  Az 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet
a) 17/A.  § (1)  bekezdésében a „támogatási kérelmét” szövegrész helyébe a „támogatási kérelmét és általános 

csekély összegű támogatás iránti kérelmét (a továbbiakban együtt: kérelem)” szöveg,
b) 17/A. § (3a) bekezdésében az „április 30-áig” szövegrész helyébe a „május 31-éig” szöveg
lép.

4. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből  
finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló  
22/2016. (IV. 5.) FM rendelet módosítása

7. §  Hatályát veszti az  Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a  központi költségvetésből finanszírozott 
egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet
a) 23. § (8) bekezdésében a „(7) bekezdés szerint lefolytatott” szövegrész,
b) 23. § (9) bekezdés nyitó szövegrészében a „(7) bekezdés szerinti” szövegrész.

5. A belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó 
tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedések támogatásáról szóló  
31/2017. (VI. 9.) FM rendelet módosítása

8. §  A belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási 
és promóciós intézkedések támogatásáról szóló 31/2017. (VI. 9.) FM rendelet [a továbbiakban: 31/2017. (VI. 9.) 
FM rendelet] 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  pályázónak a  végrehajtó szervezetre és annak kiválasztására vonatkozó dokumentumokat legkésőbb 
az  1144/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11.  cikk (2)  bekezdése szerinti, az  Európai Bizottság 
(a  továbbiakban: Bizottság) végrehajtási jogi aktusáról való értesítés napjától számított negyvenöt naptári 
napon belül kell benyújtania a  Magyar Államkincstár (a  továbbiakban: Kincstár) által erre a  célra rendszeresített 
elektronikus űrlapkitöltő felületen (a  továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület), ügyfélkapus azonosítást 
követően.”

9. § (1) A  31/2017. (VI. 9.) FM rendelet 3.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és a  § a  következő 
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Az 1144/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint a belső piacon és harmadik országokban 
megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedésekről szóló 
1144/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 
2015. október 7-i 2015/1831/EU végrehajtási bizottsági rendeletben (a  továbbiakban: 2015/1831/EU végrehajtási 
bizottsági rendelet) meghatározott tagállami feladatokat a Kincstár látja el.
(1a) A kifizetési kérelem elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül nyújtható be a Kincstárhoz a Kincstár honlapján 
közzétett közleményben foglaltaknak megfelelően.”

 (2) A 31/2017. (VI. 9.) FM rendelet 3. §-a a következő (4)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az eljárás során minden dokumentumot, így különösen a program bejelentőket, a hiánypótláshoz kapcsolódó 
dokumentumokat és – a  felügyeleti eljárás kivételével – a  jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot 
is (a  továbbiakban együtt: beadvány) az  elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A  nem 
elektronikus úton benyújtott beadvány a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.
(5) Az  eljárás során kötelező az  elektronikus kapcsolattartás. A  kötelező elektronikus kapcsolattartásra tekintettel 
a  Kincstár az  értesítéseket, dokumentumokat, valamint a  döntéseit elektronikus úton közli a  kérelmezővel vagy 
meghatalmazottjával.
(6) Ha a kérelemre indult eljárásban foglalt kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során a kérelmező 
helyett és nevében meghatalmazottja jár el, akkor a  meghatalmazott a  Kormány által biztosított elektronikus 
azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus felületet használja az  eljárási cselekmények elektronikus 
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elvégzéséhez. A  meghatalmazott útján történő eljárásra az  Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint 
a  központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról 
szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet meghatalmazásra – kivéve kamarai meghatalmazásra – vonatkozó rendelkezéseit 
az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(7) A kifizetési kérelem a benyújtását követő naptól számított öt napon belül, az elektronikus űrlapkitöltő felületen 
keresztül módosítható legkésőbb a  benyújtási határidő utolsó napjáig. Módosítás esetén a  legkésőbbi dátummal 
benyújtott kérelmet kell elbírálni. A  kifizetési kérelem benyújtásának időpontja az  utolsó módosító kérelem 
benyújtásának időpontja.”

6. A karácsonyfa-ültetvények után igénybe vehető támogatásról szóló  
37/2020. (VII. 10.) AM rendelet módosítása

10. §  A karácsonyfa-ültetvények után igénybe vehető támogatásról szóló 37/2020. (VII. 10.) AM rendelet [a továbbiakban: 
37/2020. (VII. 10.) AM rendelet] a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A.  § E  rendeletnek az  egyes agrártárgyú támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 
21/2021. (V. 20.) AM rendelettel megállapított 1. § 2. pontját és 4. § c) pont cc) alpontját a 2021. évben benyújtott 
támogatási kérelmekre kell alkalmazni.”

11. §  A 37/2020. (VII. 10.) AM rendelet
a) 1. § 2. pontjában a „jegenyefenyő (Abies alba mil)” szövegrész helyébe az „az Abies nemzetség fajai” szöveg,
b) 4.  § c)  pont cc)  alpontjában a „2020. december 31-éig” szövegrész helyébe a „tárgyév december 31-éig” 

szöveg
lép.

7. Záró rendelkezések

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

8. Az Európai Unió jogának való megfelelés

13. § (1) Ez a rendelet
a) az  1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az  integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, 

a  kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a  közvetlen kifizetésekre, 
a  vidékfejlesztési támogatásokra és a  kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók 
tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 640/2014/EU felhatalmazáson alapuló 
bizottsági rendeletnek,

b) az  1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az  integrált igazgatási 
és kontrollrendszer, a  vidékfejlesztési intézkedések és a  kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő 
megállapításáról szóló, 2014. július 17-i 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeletnek

történő megfelelést szolgálja.
 (2) Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke szerinti állami támogatásnak minősülő 

és az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal 
összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i 2020/C 91 I/01. számú európai bizottsági 
közlemény hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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1. melléklet a 21/2021. (V. 20.) AM rendelethez
„1. melléklet a 9/2015. (III. 13.) FM rendelethez

Az egyes termeléshez kötött közvetlen támogatási jogcímekre vonatkozó 2021–2022. évi támogatási 
keretösszegek (millió euró)

1.
A B C

Támogatási jogcím megnevezése 2021. év 2022. év

2. Anyatehéntartás 33,959 33,959

3. Hízottbika 4,366 4,366

4. Tejhasznú tehéntartás 66,947 66,947

5. Anyajuhtartás 21,346 21,346

6. Cukorrépa termesztés 7,762 7,762

7. Rizstermesztés 1,941 1,941

8. Ipari zöldségnövény termesztés 11,136 11,136

9. Zöldségnövény termesztés 4,905 4,905

10. Ipari olajnövény termesztés 1,372 1,372

11. Extenzív gyümölcstermesztés 9,485 9,485

12. Intenzív gyümölcstermesztés 6,524 6,524

13. Szemes fehérjetakarmány-növény termesztés 13,057 13,057

14. Szálas fehérjetakarmány-növény termesztés 13,057 13,057
”
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A külgazdasági és külügyminiszter 16/2021. (V. 20.) KKM rendelete
a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet 
Georgiával és Mongóliával összefüggő módosításáról

A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138.  § 2.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
40.  § (1)  bekezdés 5.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a  következőket 
rendelem el:

1. §  A  védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet 1.  §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.  § A  járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1.  § 
(3)  bekezdés e)  pontja szerinti, a  védettségi igazolások kölcsönös elfogadásáról szóló kétoldalú megállapodást 
kötött ország:
a) Bahreini Királyság,
b) Cseh Köztársaság,
c) Észak-macedón Köztársaság,
d) Georgia,
e) Horvát Köztársaság,
f ) Mongólia,
g) Montenegrói Köztársaság,
h) Szerb Köztársaság,
i) Szlovén Köztársaság,
j) Török Köztársaság.”

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

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1283/2021. (V. 20.) Korm. határozata
a Magyar Honvédség feltölthető beosztásainak számáról

A Kormány a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 
2011. évi CXIII. törvény 21. § (2) bekezdés e) pontja alapján – figyelemmel a Magyar Honvédségnél rendszeresíthető beosztások 
számáról szóló 24/2019. (VII. 2.) OGY határozatra – a következő határozatot hozza:
 1. A Magyar Honvédség feltölthető beosztásainak keretszáma a 2030. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan 

legfeljebb 37 650.
 2. A Magyar Honvédség mindenkori feltölthető beosztásainak százalékos arányú, állománycsoportonkénti 

megoszlását az 1. melléklet határozza meg.
 3. A honvédelemért felelős miniszter

a) megteszi a  szükséges intézkedéseket az  1. és 2.  pontban foglaltak katonailag optimális végrehajtása 
érdekében,

b) évenként – a  Kormány előzetes tájékoztatása mellett – az  állománycsoportokban feltölthető beosztások 
1.  melléklet szerinti százalékos arányától eltérően is meghatározhatja az  egyes állománycsoportok 
tekintetében a  feltölthető beosztások százalékos arányát, azzal, hogy a  „Tiszt” állománycsoport, valamint 
a „Honvédelmi alkalmazott és munkavállaló” állománycsoport feltölthető beosztásainak százalékos aránya 
nem haladhatja meg az 1. mellékletben meghatározottakat,

c) a feltölthető beosztások alakulásáról évente beszámol a Kormánynak.
 4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 5. Hatályát veszti a Magyar Honvédség feltölthető beosztásainak számáról szóló 1671/2019. (XII. 4.) Korm. határozat.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1283/2021. (V. 20.) Korm. határozathoz

A B

1 Állománycsoport A feltölthető beosztások aránya

2 Tiszt 17%

3 Altiszt 33%

4 Legénységi állomány 29%

5 Honvéd tisztjelölt állomány 2%

6 Honvéd altiszt-jelölt állomány 1%

7 Honvédelmi alkalmazott és munkavállaló állomány 18%
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A Kormány 1284/2021. (V. 20.) Korm. határozata
az Alaptörvény elfogadásának 10. évfordulója alkalmából megrendezendő ünnepségsorozatról, az ahhoz 
kapcsolódó jubileumi kiadványokról és az azokhoz szükséges költségvetési források biztosításáról

A Kormány Magyarország Alaptörvénye elfogadásának 10. évfordulója alkalmából
 1.  elkötelezett az  Alaptörvény szimbolikus jelentősége és kiemelkedő értékeinek bemutatása mellett, és ennek 

jegyében felkéri az  igazságügyi minisztert, hogy gondoskodjon egy ünnepélyes rendezvény és egy nagyszabású 
tudományos ünnepi konferencia (a  továbbiakban együtt: jubileumi ünnepi rendezvények) megszervezéséről, 
az Alaptörvény díszkiadásának és egy, az Alaptörvény értékeit bemutató ünnepi tanulmánykötet (a  továbbiakban 
együtt: kiadványok) megjelenéséről, valamint emlékplakett és ünnepi bélyeg (a továbbiakban együtt: emléktárgyak) 
kiadásáról;

Felelős: igazságügyi miniszter
Határidő: folyamatos

 2.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  igazságügyi miniszter bevonásával – gondoskodjon a  jubileumi ünnepi 
rendezvények megvalósítása, a  kiadványok megjelenése és az  emléktárgyak kiadása érdekében a  Magyarország  
2021.  évi központi költségvetéséről szóló 2020.  évi XC.  törvény 1.  melléklet X. Igazságügyi Minisztérium fejezet,  
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. IM szakmai programok és egyéb kötelezettségek támogatása alcím javára 
legfeljebb 58 000 000 forint többletforrás biztosításáról.

Felelős: pénzügyminiszter
 igazságügyi miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1285/2021. (V. 20.) Korm. határozata
helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatásáról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva elrendeli a  Magyarország 2021.  évi központi költségvetéséről szóló 2020.  évi XC.  törvény 
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének
a) 21. Iváncsa Község Önkormányzata gazdaságfejlesztési feladatainak támogatása,
b) 22. A Normafa központi parkoló és buszforduló megszüntetéséhez kapcsolódó fejlesztés támogatása
címmel történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva elrendeli az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési területhez 
kapcsolódó ingatlanvásárlás és előkészítési feladatok megvalósítása érdekében 341 191 406 forint egyszeri 
átcsoportosítását a  Kvtv. 1.  melléklet XLII. A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi 
Maradványelszámolási Alap terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 21. Iváncsa 
Község Önkormányzata gazdaságfejlesztési feladatainak támogatása cím javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal
 3. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Normafa program keretében megvalósuló 

fejlesztéshez 250 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását, a  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 IX. Helyi 
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önkormányzatok támogatásai fejezet, 22. A  Normafa központi parkoló és buszforduló megszüntetéséhez 
kapcsolódó fejlesztés támogatása cím javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal
 4. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  2. és 3.  pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére, az  abban 

meghatározott támogatási célra, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül vissza nem térítendő egyedi 
támogatást nyújtson Iváncsa Község Önkormányzata, valamint Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki 
Önkormányzata részére támogatási előlegként, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit 
meghatározó támogatói okirat alapján;

 5. felhívja a belügyminisztert, hogy a támogatói okiratban rögzítse, hogy ha Iváncsa Község Önkormányzata az érintett 
terület értékesítésével bevételre tesz szert, az  azzal azonos összegű támogatást köteles visszafizetni a  központi 
költségvetés javára;

Felelős: belügyminiszter
Határidő: a forrás átcsoportosítását követően

 6. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 2. és 3. pont szerinti egyedi költségvetési támogatást a  támogatói okirat 
kiadását követően folyósítsa a kedvezményezett önkormányzatok részére.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1285/2021. (V. 20.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
IX.  Helyi önkormányzatok támogatásai

391962 21 Iváncsa Község Önkormányzata gazdaságfejlesztési feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 341 191 406

391973 22 A Normafa központi parkoló és buszforduló megszüntetéséhez kapcsolódó fejlesztés támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 250 000 000

2 A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
380073 1 A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások -250 000 000
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

374873 43 Központi Maradványelszámolási Alap
K5 Egyéb működési célú kiadások -341 191 406

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím Módosítás következő

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

hatása

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím Módosítás következő

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

hatása

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos
egyéb: azonnal 591 191 406 591 191 406

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár 1 példány

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

K I A D Á S O K 

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 
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A Kormány 1286/2021. (V. 20.) Korm. határozata
a Központi Maradványelszámolási Alapból történő és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról

 1.  A Kormány
a) az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (2)  bekezdésében, valamint 

az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153.  §-ában 
biztosított jogkörében eljárva 7 612 048 977 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország  
2021.  évi központi költségvetéséről szóló 2020.  évi XC.  törvény 1.  melléklet XLII. A  költségvetés közvetlen 
bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, az 1. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

b) az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 24 700 000 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el, a 2. melléklet szerint.
Felelős: pénzügyminiszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

 2.  A  Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság önkormányzati tulajdonú társasági 
részesedésének állam javára történő megszerzéséről szóló 1012/2021. (I. 22.) Korm. határozat 3.  pontjában  
a „2021. február 28.” szövegrész helyébe az „azonnal” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1286/2021. (V. 20.) Korm. határozathoz

XIII. Honvédelmi Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
XIII. Honvédelmi Minisztérium

198291 2 Magyar Honvédség
K1 Személyi juttatások 372 334 936
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 62 924 030
K3 Dologi kiadások 59 755 500

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004118 2 Külképviseletek igazgatása

K3 Dologi kiadások 1 645 460 204
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331651 1 Országos Kórházi Főigazgatóság

K1 Személyi juttatások 2 489 946 001
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 118 473 630

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
23 Sporttevékenység támogatása

386395 4 Versenysport és szakmai feladatok támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 223 810 576

387017 29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 845 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 18 000 000

343451 48 Kincstári díj
K3 Dologi kiadások 1 144 100

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
374873 43 Központi Maradványelszámolási Alap

K5 Egyéb működési célú kiadások -7 612 048 977
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
8 Gazdaságvédelmet szolgáló emberi erőforrások fejezeti kezelésű előirányzatok

352051 1 Egészséges Budapest Program
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 350 000 000

386440 3 Sportlétesítmény fejlesztések támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 425 200 000

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása

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

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat 
száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat 
száma

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

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

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

hatása
XIII. Honvédelmi Minisztérium

198291 2 Magyar Honvédség 495 014 466
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

004118 2 Külképviseletek igazgatása 1 645 460 204
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331651 1 Országos Kórházi Főigazgatóság 2 608 419 631

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
23 Sporttevékenység támogatása

386395 4 Versenysport és szakmai feladatok támogatása 223 810 576
387017 29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása 863 000 000
343451 48 Kincstári díj 1 144 100

XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

8 Gazdaságvédelmet szolgáló emberi erőforrások fejezeti kezelésű előirányzatok
352051 1 Egészséges Budapest Program 350 000 000
386440 3 Sportlétesítmény fejlesztések támogatása 1 425 200 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 7 612 048 977 7 612 048 977

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

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat 
száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

Magyar Államkincstár  1 példány

T Á M O G A T Á S 
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2. melléklet az 1286/2021. (V. 20.) Korm. határozathoz

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

218672 11 Közgyűjtemények
K1 Személyi juttatások 24 700 000

346617 15 Magyarságkutató Intézet
K1 Személyi juttatások -24 700 000

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása

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

forintban
Államháztartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
218672 11 Közgyűjtemények 24 700 000
346617 15 Magyarságkutató Intézet -24 700 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 24 700 000 24 700 000

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

Magyar Államkincstár  1 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

K I A D Á S O K 

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 
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A Kormány 1287/2021. (V. 20.) Korm. határozata
a fogyatékos embereket segítő infokommunikációs alapú távszolgáltatások hosszú távú működtetéséhez 
szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért a  fogyatékos emberek mindennapjait segítő infokommunikációs alapú távszolgáltatások hosszú távú 

működtetésének szükségességével annak érdekében, hogy e szolgáltatások a fogyatékos emberek hétköznapjaiba 
beépülve elősegítsék az egyenlő esélyű társadalmi és munkaerőpiaci részvételt;

 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  1.  pont szerinti cél megvalósítása érdekében – az  emberi erőforrások 
miniszterének bevonásával – gondoskodjon
a) legfeljebb 301 000 000 forint többletforrás biztosításáról a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről 

szóló 2020.  évi XC.  törvény 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 19. Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét 
elősegítő célelőirányzatok alcím, 12. Egyes szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek 
esélyegyenlőségét elősegítő ágazati szakmai programok támogatása jogcímcsoport javára,

b) 2022.  évtől legfeljebb  évi 381 700 000 forint forrás biztosításáról a  központi költségvetés 1.  melléklet 
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében;
Felelős: pénzügyminiszter 

emberi erőforrások minisztere
Határidő: az a) alpont tekintetében azonnal
 a b) alpont tekintetében a 2022. évben a központi költségvetés végrehajtása során a felmerülés 

ütemében, a további években az adott évi központi költségvetés tervezése során
 3. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy vizsgálja meg a  meglévő, fogyatékos embereket segítő 

infokommunikációs szolgáltatások továbbfejlesztése tekintetében az  európai uniós finanszírozás lehetőségét, és 
ennek eredményeként tegye meg a  szükséges intézkedéseket az  európai uniós finanszírozás érdekében, ideértve 
a  2021–2027 közötti európai uniós programozási időszak forrásai terhére történő haladéktalan átforgatást és 
elszámolást is, amint erre a vonatkozó európai uniós szabályozás lehetőséget biztosít.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1288/2021. (V. 20.) Korm. határozata
a Zártkerti Program folytatásáról és az ahhoz szükséges forrás biztosításáról

A Kormány egyetért az  ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlanokon meglévő genetikai sokféleség 
megőrzése, a környezet védelme, a külterületekhez kapcsolódó népi építészeti és szakrális értékek megóvása, valamint a vidéki 
tájfenntartás érdekében a 2017.  évben elindult Zártkerti Program (a  továbbiakban: Zártkerti Program) folytatásával, és ennek 
érdekében
 1.  felhívja az  agrárminisztert, hogy gondoskodjon a  Zártkerti Program folytatásához szükséges pályázati felhívás 

kidolgozásáról;
Felelős: agrárminiszter
Határidő: azonnal

 2.  az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 36.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
engedélyezi, hogy az agrárminiszter a Zártkerti Program pályázatainak kiírásához a 2021. évben 5 000 000 000 forint 
összegben kötelezettséget vállaljon a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 
(a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
3. Nemzeti agrártámogatások alcím terhére;
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 3.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon 5 000 000 000 forint többletforrás biztosításáról a  Kvtv. 
1.  melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Nemzeti 
agrártámogatások alcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a felmerülés ütemében

 4.  egyetért azzal, hogy az agrárminiszter a támogatáshoz kapcsolódó feladatok ellátása érdekében lebonyolító szervet 
vegyen igénybe.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1289/2021. (V. 20.) Korm. határozata
egy állami tulajdonban álló épület bontása érdekében szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy Békéscsaba központjában a  város igényeinek megfelelő közösségi funkciót ellátó terület 

létesüljön, a városcentrumba illeszkedő, a lakosság igényeit kielégítő közpark kialakításával;
 2. egyetért az 1. pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében a Magyar Állam tulajdonában lévő, az ingatlan-

nyilvántartás szerinti Békéscsaba belterület 3910/4 helyrajzi számú, „kivett szálloda” megnevezésű ingatlanon 
található épület bontásával (a továbbiakban: Bontás);

 3. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zártkörűen működő Részvénytársaság útján tegye meg a  Bontás előkészítéséhez és megvalósításához szükséges 
intézkedéseket;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: a 4. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követő 6 hónapon belül

 4. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert és a  pénzügyminisztert, hogy a  Bontás 
előkészítése és megvalósítása érdekében gondoskodjanak 191 242 950 forint forrás rendelkezésre állásáról 
a  Magyarország 2021.  évi központi költségvetéséről szóló 2020.  évi XC.  törvény 1.  melléklet XLIII. Az  állami 
vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. Az  MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek 
és kiadások cím, 2. Az  MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások alcím, 1. Ingatlanokkal és ingóságokkal 
kapcsolatos kiadások jogcímcsoport, 1. Ingatlan beruházások, ingatlan és egyéb eszközök vásárlása jogcím javára.

Felelős: nemzeti vagyon kezelésért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1290/2021. (V. 20.) Korm. határozata
a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar épülete fejlesztésének megvalósításáról

A Kormány a  Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar épületének fejlesztéséről szóló 1175/2019. (IV. 1.)  
Korm. határozat 1. pontjában foglaltak végrehajtása érdekében
 1. egyetért a  Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar épülete fejlesztésének (a  továbbiakban: 

Beruházás) megvalósításával az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Szeged belterület 3911 helyrajzi számú ingatlanon, 
azzal, hogy a  Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek a  Szegedi Tudományegyetem vagyonkezelésébe 
kerüljenek;

 2. a Beruházás megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 
1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség 
által vállalható kötelezettség összegét 1 885 390 307 forintban határozza meg;

 3. az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva, a  Magyarország 2021.  évi központi költségvetéséről szóló 2020.  évi XC.  törvény 1.  melléklet 
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 3. Gazdaságvédelmi Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások 
cím, 1. Egyedi magasépítési beruházások alcímet a  42. Szegedi Tudományegyetem ÁJK épülete fejlesztésének 
megvalósítása jogcímcsoporttal egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 4. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a 2. pontban meghatározott összeg 2021. évi részének 
finanszírozása érdekében 687 206 152 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
 pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 5. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 
gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2022. évi részének rendelkezésre állásáról a 2022. évi központi költségvetés 
kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó fejezetében.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1290/2021. (V. 20.) Korm. határozathoz

XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap

3 Gazdaságvédelmi Alap - Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások 
1 Egyedi magasépítési beruházások

391984 42 Szegedi Tudományegyetem ÁJK épülete fejlesztésének megvalósítása 
K6 Beruházások 687 206 152

379528 5 Beruházási tartalék
K6 Beruházások -687 206 152

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása

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

forintban
Államháztartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 687 206 152 687 206 152

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

Magyar Államkincstár  1 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

K I A D Á S O K 

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 
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A Kormány 1291/2021. (V. 20.) Korm. határozata
a Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete sportszakmai feladatainak támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért a  Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete sportszakmai feladatainak  további támogatásával, 

a részére bemutatott program alapján;
 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon az  1.  pont 

szerinti célra 220 110 000 forint biztosításáról a  Magyarország 2021.  évi központi költségvetéséről szóló 2020.  évi 
XC.  törvény 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
23. Sporttevékenység támogatása alcím, 30. Kiemelt sportegyesületek támogatása jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a felmerülés ütemében
 3. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a  Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete 

részére az  1.  pontban meghatározott célra, a  2.  pont alapján biztosított forrás terhére – külön pályázat 
és kérelem benyújtása nélkül, támogatási előlegként az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011.  (XII.  31.) Korm. rendelet 101/A.  §-a hatálya alá tartozó – támogatás nyújtásáról elszámolási 
kötelezettséggel, a  támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói 
okirat alapján;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 2. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követő 30 napon belül

 4. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  2022.  évtől gondoskodjon 220 000 000 forint biztosításáról 
az 1. pont szerinti célra a központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 2022. évben a felmerülés ütemében
 a 2023. évtől a központi költségvetés tervezése keretében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1292/2021. (V. 20.) Korm. határozata
a FAB Tetőtér kulturális, szakmai és tanórán kívüli programjai, valamint a Fesztivál Akadémia Budapest 
kamarazene fesztivál hosszú távú finanszírozásáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  K–12 Mesterszalon kialakításával és működésével összefüggő intézkedésekről szóló 

1440/2019. (VII. 26.) Korm. határozat 7.  pontja szerinti K–12 Mesterszalon kulturális, szakmai és tanórán kívüli 
programok a  FAB Tetőtér kulturális, szakmai és tanórán kívüli program (a  továbbiakban: Program) elnevezéssel 
valósuljon meg;

 2. egyetért a Program és a Fesztivál Akadémia Budapest kamarazene fesztivál (a továbbiakban: Fesztivál) hosszú távú 
finanszírozásával;

 3. a 2. pontban foglaltak megvalósítása érdekében
a) az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

150 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről 
szóló 2020.  évi XC.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 2. Fejezeti általános tartalék alcím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 13. Művészeti tevékenységek 
alcím, 1. Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása jogcímcsoport javára, az  1.  melléklet 
szerint,
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b) felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  Program működtetéséhez, továbbá a  Fesztivál 
megrendezéséhez szükséges forrás biztosítása érdekében – az  a)  alpontban foglalt forrásra figyelemmel – 
összesen 300 000 000 forint összegben hozzon létre támogatási jogviszonyt a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 13. Művészeti tevékenységek 
alcím, 1. Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása jogcímcsoport terhére;
Felelős: az a) alpont tekintetében pénzügyminiszter, emberi erőforrások minisztere, Miniszterelnökséget 

vezető miniszter 
a b) alpont tekintetében emberi erőforrások minisztere

Határidő: az a) alpont tekintetében azonnal 
a b) alpont tekintetében a felmerülés ütemében

 4. a 2.  pontban foglaltak hosszú távú megvalósítása érdekében felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, 
hogy gondoskodjon a  Program működtetéséhez, továbbá a  Fesztivál megrendezéséhez a  2022.  évtől  évi 
480 000 000 forint biztosításáról az  adott  évi központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezetében.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: az adott évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1292/2021. (V. 20.) Korm. határozathoz
 

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
296668 2 Fejezeti általános tartalék

K5 -150 000 000
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok 
13 Művészeti tevékenységek

386473 1 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása
K5 150 000 000

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
296668 2 Fejezeti általános tartalék -150 000 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok 

13 Művészeti tevékenységek
386473 1 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása 150 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év

időarányos
teljesítésarányos   
egyéb: azonnal 150 000 000 150 000 000

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

Magyar Államkincstár 1 példány

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E L

K I A D Á S O K 

Államháztartási 
egyedi azonosító

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államháztartási 
egyedi azonosító

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

Egyéb működés célú kiadások

Államháztartási 
egyedi azonosító

Egyéb működés célú kiadások

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

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
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A Kormány 1293/2021. (V. 20.) Korm. határozata
a szabolcs-szatmár-beregi térség fenntartható örökségvédelmi és turisztikai fejlesztéseihez szükséges forrás 
biztosításáról

A Kormány
 1.  egyetért a szabolcs-szatmár-beregi térség fenntartható örökségvédelmi és turisztikai fejlesztéseinek megvalósítása 

érdekében a  2021–2022.  évben mindösszesen 542 914,84 eurónak megfelelő forintösszeg biztosításával  
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat részére az alábbi ütemezés szerint:
a) a 2021. évben 380 040,388 eurónak megfelelő forintösszeg,
b) a 2022. évben 162 874,452 eurónak megfelelő forintösszeg;

 2.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával  – 
gondoskodjon az  1.  pont a)  alpontja szerinti összeg finanszírozása érdekében szükséges forrás biztosításáról 
a  Magyarország 2021.  évi központi költségvetéséről szóló 2020.  évi XC.  törvény 1.  melléklet XVII. Innovációs és 
Technológiai Minisztérium fejezet szabolcs-szatmár-beregi térség fenntartható örökségvédelmi és turisztikai 
fejlesztéseit finanszírozó kiadási előirányzata javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében
 3.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával  – 

gondoskodjon a 2022. évre az 1. pont b) alpontja szerinti összeg biztosításáról;
Felelős: pénzügyminiszter 

innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a 2022. évi központi költségvetés végrehajtása során

 4.  az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 36.  § (4c)  bekezdés b)  pontjában biztosított jogkörében 
eljárva a  központi költségvetés XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet szabolcs-szatmár-beregi 
térség fenntartható örökségvédelmi és turisztikai fejlesztéseit finanszírozó kiadási előirányzata terhére vállalható 
kötelezettségek mértékét a 2022. évre 162 874,452 eurónak megfelelő forintösszegben állapítja meg;

 5.  felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az  1.  pont szerinti cél megvalósítása érdekében 
gondoskodjon a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat 
kibocsátásáról.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a 2. és 3. pont szerinti források rendelkezésre állását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1294/2021. (V. 20.) Korm. határozata
Hajdúhadház Város infrastrukturális fejlesztéseinek támogatásáról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva elrendeli a  Magyarország 2021.  évi központi költségvetéséről szóló 2020.  évi XC.  törvény 
(a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetének a  19. Infrastrukturális 
fejlesztések megvalósítása Hajdúhadház városban címmel történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal
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 2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 600 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el 
a Kvtv. 1. melléklet XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 1. Honvédelmi Minisztérium cím, 2. Egyéb HM szervezetek 
alcím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 19. Infrastrukturális fejlesztések 
megvalósítása Hajdúhadház városban cím javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter
 honvédelmi miniszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a  belügyminisztert, hogy gondoskodjon a  2.  pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére annak 
mértékéig, a részére bemutatott és általa elfogadott műszaki tartalom szerint
a) Hajdúhadház Város Önkormányzat tulajdonában lévő,

aa) Hajdúhadház belterület 10856/2 helyrajzi számú,
ab) Hajdúhadház belterület 13646/9 helyrajzi számú,
ac) Hajdúhadház külterület 021 helyrajzi számú, valamint

b) a Magyar Állam tulajdonában és a  Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő, Hajdúhadház 
külterület 08/1 helyrajzi számú

kivett helyi közút művelési ágú ingatlan útburkolatának rekonstrukciójához és honvédségi célú alépítmények 
kiépítéséhez, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül vissza nem térítendő egyedi támogatás biztosításáról 
Hajdúhadház Város Önkormányzata részére támogatási előlegként, a támogatás felhasználásának és elszámolásának 
részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;

Felelős: belügyminiszter
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követően azonnal

 4. felhívja a belügyminisztert, hogy gondoskodjon a 3. pont szerinti egyedi költségvetési támogatásnak a támogatói 
okirat kiadását követően történő folyósításáról a kedvezményezett települési önkormányzat számára.

Felelős: belügyminiszter
Határidő: a támogatói okirat kibocsátását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1294/2021. (V. 20.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XIII. Honvédelmi Minisztérium

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
IX.  Helyi önkormányzatok támogatásai

391940 19 Infrastrukturális fejlesztések megvalósítása Hajdúhadház városban
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 600 000 000

XIII. Honvédelmi Minisztérium
1 Honvédelmi Minisztérium

198279 2 Egyéb HM szervezetek
K3 Dologi kiadások -127 559 055
K6 Beruházások -472 440 945

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím Módosítás következő

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

hatása

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím Módosítás következő

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

hatása
XIII. Honvédelmi Minisztérium

1 Honvédelmi Minisztérium
198279 2 Egyéb HM szervezetek -600 000 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a)   a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos
egyéb: azonnal 600 000 000 600 000 000

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

K I A D Á S O K 

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár  1 példány

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító
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A Kormány 1295/2021. (V. 20.) Korm. határozata
a KEHOP-4.1.0-15-2016-00060 azonosító számú („Magyartarka szarvasmarhával történő természetvédelmi 
célú területkezelés infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című) projekt támogatásának növeléséről, 
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-4.1.0-15-2016-00060 azonosító számú, „Magyartarka szarvasmarhával történő 

természetvédelmi célú területkezelés infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című projekt 
(a továbbiakban: projekt) támogatásának az 1. melléklet szerinti növelésével,

ab) egyetért a  projekt többlettámogatásának a  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 
4. prioritás rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,

b) 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 31.

 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:436 mezőjében a „0,41” szövegrész helyébe 
a „0,54” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1295/2021. (V. 20.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Eredeti támogatás

(forint)

Többlettámogatás

legfeljebb

(forint)

Megnövelt támogatás 

legfeljebb

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
KEHOP-4.1.0-15-

2016-00060

Magyartarka szarvasmarhával 

történő természetvédelmi célú 

területkezelés infrastrukturális 

feltételeinek kialakítása

Őrségi Nemzeti Park 

Igazgatóság
407 982 000 131 404 902 539 386 902

A projekt közvetett célja az érintett Natura 2000 terület természetvédelmi helyzetének 

javítása, közvetlen célja pedig az elcserjésedett, elgyomosodott gyepterületeket legeltető 

állattartás segítségével helyreállítani, a területek természetvédelmi célú fenntartásának 

feltételeit megteremteni.

A projekt hozzájárul a jobb védettségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területe 

növekedéséhez 992,961 hektárral.
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A Kormány 1296/2021. (V. 20.) Korm. határozata
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének 
növeléséről

 1. A Kormány a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4.  § (1) bekezdés f )  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva
a) egyetért az  1.  melléklet szerint az  ott felsorolt projektek (a  továbbiakban: projektek) összköltségének 

növelésével és forrásszerkezetének módosításával,
b) egyetért a  projektek 1.  mellékletben foglalt táblázat G oszlopa szerinti többlettámogatásának a Terület- és 

a  Településfejlesztési Operatív Program (a  továbbiakban: TOP) 3. és 4. prioritása rendelkezésre álló kerete 
terhére történő finanszírozásával,

c) az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 
17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A.  §-a alapján hozzájárul, hogy 
az  1.  mellékletben foglalt táblázat 3–5. sora szerinti projekt keretemelése és annak végrehajtása során 
a Kormányrendelet 5. §-a ne kerüljön alkalmazásra,

d) egyetért a projektek támogatási szerződéseinek az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 2. A Kormány egyetért azzal, hogy a projektek esetén az 1. mellékletben foglalt táblázat H oszlopában meghatározott, 
összesen legfeljebb 114 620 702 forint összegű, európai uniós forrás terhére el nem számolható költség – az Uniós 
fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) 
Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján – a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény Uniós 
fejlesztések fejezetében a TOP hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön biztosításra.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1296/2021. (V. 20.) Korm. határozathoz

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

1.

Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Kedvezményezett 

neve

Eredeti forrásszerkezet Változás Módosított forrásszerkezet

Projekt rövid bemutatása
2.

A TOP keretében 

finanszírozandó 

összeg

(forint)

Az 549/2013. (XII. 30.) 

Korm. rendelet 6. §  

(1) bekezdés b) pontja 

alapján a TOP hazai 

társfinanszírozás terhére 

finanszírozandó összeg

(forint)

Módosítás előtt 

összköltség

(forint)

A TOP 

keretében 

finanszírozandó 

összeg

(forint)

Az 549/2013. (XII. 30.) 

Korm. rendelet 6. §  

(1) bekezdés b) pontja 

alapján a TOP hazai 

társfinanszírozás terhére 

finanszírozandó összeg

(forint)

A TOP keretében 

finanszírozandó 

összeg

(forint)

Az 549/2013. (XII. 30.) 

Korm. rendelet 6. §  

(1) bekezdés b) pontja 

alapján a TOP hazai 

társfinanszírozás terhére 

finanszírozandó összeg

(forint)

Módosítást 

követő 

összköltség 

legfeljebb

(forint)

3.
TOP-3.2.1-15-

HE1-2016-00013

Karácsond Község 
közintézményeinek 

energetikai  
korszerűsítése  

megújuló  
energiaforrás  
bevonásával

Karácsond Községi 
Önkormányzat

85 106 551 – 85 106 551 – +19 436 493 85 106 551 19 436 493 104 543 044

A projekt keretében Karácsond Község két 
épületének felújítása valósul meg. Az Idősek 
Otthona esetében építészeti és gépészeti 
korszerűsítésre kerül sor. A Polgármesteri 
Hivatalon építészeti, gépészeti felújítás, 
világítás-korszerűsítés, valamint napelemek 
elhelyezése történik meg. A korszerűsítések 
révén az önkormányzati tulajdonban lévő 
épületek üzemeltetése alacsonyabb  
költségvetésűvé, gazdaságosabbá válik.

4.
TOP-3.2.1-16-

BK1-2017-00037

Általános Iskola 
energetikai fejlesztése 

Érsekhalmán

Érsekhalma 
Község 

Önkormányzata
48 045 000 – 48 045 000 +2 346 529 +7 243 390 50 391 529 7 243 390 57 634 919

A projekt keretében a Kedvezményezett 
tulajdonában lévő iskolaépület energetikai 
korszerűsítése valósul meg, napelemes 
rendszer telepítése, homlokzati és  
padlásfödém-szigetelés, nyílászárócsere, 
fűtés- és világításkorszerűsítés révén, ezek 
mellett akadálymentesítés is részét képezi  
a fejlesztésnek.

5.
TOP-3.2.1-16-

BS1-2017-00040

Szarvas Város  
önkormányzati 

tulajdonú  
épületeinek  
fotovillamos  

rendszerrel történő 
fejlesztése 2.

Szarvas Város 
Önkormányzata

99 998 726 – 99 998 726 – +22 592 106 99 998 726 22 592 106 122 590 832

Szarvas Város Önkormányzat épületeinek 
energetikai fejlesztése valósul meg  
a projekt keretében, melynek rövid távú 
célja a négy épület energiaköltségeinek 
csökkentése a gazdaságosabb üzemeltetés 
érdekében, mindezt megújuló  
energiaforrások fokozottabb használatával, 
fotovillamos rendszer (háztartási méretű 
kiserőmű, HMKE) kialakításával.

6.
TOP-3.2.1-16-

BS1-2018-00070

A gerendási általános 
iskola épületének 

energetikai felújítása

Gerendás Község 
Önkormányzata

47 452 183 – 47 452 183 –3 447 276 +4 310 424 44 004 907 4 310 424 48 315 331

A projekt keretében az Általános Iskola  
épülete kerül megújításra. A felújítás 
keretében a hőleadói oldal teljes körű 
korszerűsítése valósul meg, melynek révén 
hatékonyabb fűtési rendszer kerül  
kialakításra az épületben. A villamosenergia 
csökkentésére napelemes rendszer kerül 
felhelyezésre, a világítási rendszert új, 
energiatakarékos rendszerre cserélik, ezek 
mellett akadálymentes mellékhelyiség és 
feljáró készül.
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7.
TOP-3.2.1-16-

BS1-2018-00072

A gerendási  
Művelődési ház  

épületének  
energetikai felújítása

Gerendás Község 
Önkormányzata

54 680 771 – 54 680 771 –10 076 356 +10 213 270 44 604 415 10 213 270 54 817 685

A projektben a Művelődési Ház épületének 
energetikai korszerűsítése valósul meg.  
A felújítás keretében sor kerül a régi  
gázkazán új, korszerű kondenzációs  
kazánra történő cseréjére, a villamos  
energia felhasználás mértékének  
csökkentésére napelemes rendszer kerül 
beüzemelésre, illetve új, energiatakarékos 
világítási rendszerre cserélik a meglévőt.  
A fentiek mellett projektarányos  
akadálymentesítés is történik.

8.
TOP-3.2.1-16-

BO1-2018-00091

Rudabánya  
Művelődési Házának 

energetikai  
korszerűsítése

Rudabánya Város 
Önkormányzata

212 700 000 – 212 700 000 – +33 454 029 212 700 000 33 454 029 246 154 029

A projekt keretében Rudabánya Város  
Önkormányzatának tulajdonában lévő 
Művelődési Ház (3733 Rudabánya, Petőfi 
Sándor u. 24. (hrsz. 940/2) épületének 
komplex energetikai korszerűsítése  
valósul meg, melynek keretében napelemes 
rendszer telepítése, határolószerkezetek 
utólagos szigetelése, nyílászárók cseréje, 
hőszivattyús rendszer kialakítása, központi 
szellőző- és légkondicionáló rendszer 
korszerűsítése történik meg.

9.
TOP-4.1.1-15-

NG1-2016-00023

Buják egészségügyi 
alapellátás komplex 

fejlesztése

Buják Község 
Önkormányzata

85 386 635 – 85 386 635 +4 803 074 +17 370 990 90 189 709 17 370 990 107 560 699

A projekt keretében a bujáki egészségügyi 
alapellátás újépítésű rendelőbe  
költözik át. Ezzel párhuzamosan  
a szolgáltatások ellátásához szükséges 
eszközök és berendezések beszerzése is 
megtörténik. Az épület gazdaságos és 
korszerű üzemeltetése érdekében megújuló 
energiaforrások használatára térnek át.
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A Kormány 1297/2021. (V. 20.) Korm. határozata
a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról

 1.  A  Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program  éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló  
1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat [a  továbbiakban: 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat] 1.  pont h)–i)  alpontja 
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Kormány)
„h) a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 44/C. § (4) bekezdése alapján hozzájárul az 1. melléklet 6. pontjában foglalt 
táblázat 2a. sora szerinti felhívás esetén – a felhívásnak a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves 
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról szóló 1297/2021. 
(V. 20.) Korm. határozattal megemelt keretösszege mértékéig – kötelezettségvállalás megtételéhez,
i) jóváhagyja a  Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 6. prioritása 39,105 milliárd forint összegű 
meghirdethető keretét, amely 11,005 milliárd forinttal haladja meg a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív 
Program 6. prioritásának keretét.”

 2.  Az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 3.  Az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 1. melléklet

3.1. 1. pontjában foglalt táblázat
3.1.1. E:1a mezőjében a „2020. november” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2020. decemberben” 

szöveg,
3.1.2. C:3 mezőjében a „3,487” szövegrész helyébe a „3,540” szöveg,
3.1.3. C:5b mezőjében a „33,316” szövegrész helyébe a „32,0” szöveg,
3.1.4. C:5c mezőjében a „3,0” szövegrész helyébe a „4,467” szöveg,
3.1.5. E:5c mezőjében a „2020. december” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2021. januárban” 

szöveg,
3.1.6. C:5d mezőjében a „3,0” szövegrész helyébe az „1,533” szöveg,
3.1.7. E:5d mezőjében a „2020. december” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2021. januárban” 

szöveg,
3.2. 4. pontjában foglalt táblázat C:2 mezőjében a „10,59” szövegrész helyébe a „6,31” szöveg,
3.3. 5. pontjában foglalt táblázat C:6 mezőjében a „3,396” szövegrész helyébe a „6,550” szöveg,
3.4. 6. pontjában foglalt táblázat

3.4.1. C:2a mezőjében az „1,839” szövegrész helyébe a „6,119” szöveg,
3.4.2. E:2a mezőjében a „2021. január” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2021. januárban” 

szöveg,
3.5. 9. pontjában foglalt táblázat

3.5.1. C:5c mezőjében a „27,80” szövegrész helyébe a „27,98” szöveg,
3.5.2. C:5d mezőjében a „12,98” szövegrész helyébe a „11,68” szöveg,

3.6. 11. pontjában foglalt táblázat
3.6.1 C:7a mezőjében a „3,43” szövegrész helyébe a „7,45” szöveg,
3.6.2 C:8 mezőjében a „3,97” szövegrész helyébe az „5,38” szöveg,

3.7. 12. pontjában foglalt táblázat
3.7.1. C:4 mezőjében a „2,77” szövegrész helyébe az „1,791” szöveg,
3.7.2. C:12 mezőjében a „3,763” szövegrész helyébe a „3,074” szöveg,
3.7.3. C:13 mezőjében a „3,404” szövegrész helyébe az „5,106” szöveg,
3.7.4. C:14 mezőjében a „2,029” szövegrész helyébe a „2,302” szöveg,
3.7.5. C:21 mezőjében az „1,143” szövegrész helyébe az „1,236” szöveg,
3.7.6. C:23 mezőjében az „1,785” szövegrész helyébe a „2,027” szöveg,
3.7.7. C:24 mezőjében az „1,417” szövegrész helyébe az „1,864” szöveg,
3.7.8. C:28 mezőjében a „4,316” szövegrész helyébe a „2,818” szöveg,
3.7.9. B:30 mezőjében a „Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer” 

szövegrész helyébe a  „Vízhasználat Információs, Ellenőrzési és Integrált hatósági 
feladatokat ellátó Keretrendszer” szöveg,
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3.7.10. C:30 mezőjében az „1,108” szövegrész helyébe az „1,475” szöveg,
3.7.11. C:32d mezőjében az „1,997” szövegrész helyébe az „1,738” szöveg,
3.7.12. C:32g mezőjében a „0,821” szövegrész helyébe a „0,833” szöveg,
3.7.13. C:45 mezőjében a „0,700” szövegrész helyébe az „1,082” szöveg,
3.7.14. C:49 mezőjében a „0,868” szövegrész helyébe a „0,877” szöveg

lép.
 4.  Az  1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 2.  mellékletében foglalt táblázat C:11 mezőjében a  „Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság” szövegrész helyébe a „Nemzeti Szociálpolitikai Intézet” szöveg lép.
 5.  Hatályát veszti az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 1. pont j)–l) alpontja.
 6.  Hatályát veszti az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 1. melléklet 11. pontjában foglalt táblázat 5. sora.
 7.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1297/2021. (V. 20.) Korm. határozathoz

Az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 1. melléklet 12. pontjában foglalt táblázat a következő 32j. sorral egészül ki:

[A B C

1. Felhívás azonosító jele Felhívás neve
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program terhére történő finanszírozás

(Mrd Ft)]

32j. KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 Adatváltozás-kezelési szolgáltatás bevezetése 0,276
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A Kormány 1298/2021. (V. 20.) Korm. határozata
egyes állami erdészeti társaságok támogatási kérelmének a Vidékfejlesztési Program keretében 
meghirdetett, gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására irányuló felhívásaira történő 
benyújtásához való hozzájárulásról

A Kormány a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése alapján hozzájárul, hogy
 1. a VP5-8.5.1-17 azonosító jelű, „Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését 

célzó beruházások” című, gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra
1.1. a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság az  „Erdőszerkezet-átalakítás 

a Bakonyerdő Zrt. területén 2022. évben”,
1.2. az EGERERDŐ Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság az  „Erdőszerkezet-átalakítások  

az EGERERDŐ Zrt. működési területén a 2021 őszi – 2022 tavaszi időszakban”,
1.3. az ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság a  „Tarvágás utáni erdőszerkezet-

átalakítás, intenzíven terjedő idegenhonos fa- és cserjefajok visszaszorítása, valamint erdei tisztások 
kialakítása, fenntartása az ÉSZAKERDŐ Zrt. területén – 2021”,

1.4. a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság az  „Erdőszerkezet-átalakítás 
az Alsó-Duna mentén a Gemenc Zrt. 2021. évi tervei alapján”,

1.5. a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság az  „Erdőszerkezet-átalakítás  
a Gyulaj Zrt. területén 2021/2. rész”,

1.6. a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Erdőszerkezet-átalakítások 
a KEFAG Zrt. területén 2021-ben”,

1.7. a NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Erdei ökoszisztémák 
ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások a  NEFAG Zrt. területén –  
2021.  I. félév”,

1.8. a Pilisi Parkerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Az erdőállományok természetességi állapotának 
javítása érdekében tervezett beavatkozások a Pilisi Parkerdő Zrt. kezelt területein – 2021. II. ütem”,

1.9. a VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság az  „Az erdei 
ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások a  VADEX 
Mezőföldi Zrt. területén 2021-ben”

című támogatási kérelmet benyújtsa;
 2. a VP4-15.2.1.1-16 azonosító jelű, „Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése” című, gazdaságfejlesztést célzó projekt 

megvalósítására irányuló felhívásra
2.1. a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság a „Génmegőrzés a KEFAG Zrt. 

területén”,
2.2. a Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság az  „Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése 

a Mecsekerdő Zrt.-nél”,
2.3. a Szombathelyi Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság az  „Erdészeti faanyagtermelő növények 

generatív magtermesztő ültetvényeinek fenntartása a Salköveskút-Cikota plantázsban 2021. évben”,
2.4. a Zalaerdő Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése 

a ZALAERDŐ Zrt.-nél 2021-ben”
című támogatási kérelmet benyújtsa;

 3. a VP4-15.2.1.2-17 azonosító jelű, „Erdészeti genetikai erőforrások fejlesztése” című, gazdaságfejlesztést célzó projekt 
megvalósítására irányuló felhívásra
3.1. a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság a  „Genetikai erőforrások, 

magtermő állományok fejlesztése a KEFAG Zrt. területén 2021-ben”,
3.2. a VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság a  „Szentgáli Tiszafás erdészeti 

génrezervátum ex situ génmegőrzése”
című támogatási kérelmet benyújtsa;

 4. a VP5-8.4.1-16 azonosító jelű, „Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása” című, 
gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra
4.1. a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság az  „Az erdőgazdálkodási 

potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása a Bakonyerdő Zrt. területén 2021. évben”,
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4.2. a DALERD Délalföldi Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Az erdőgazdálkodási potenciálban 
okozott erdőkárok helyreállítása DALERD Zrt. területén 2021”,

4.3. az EGERERDŐ Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Erdőkár helyreállítás az  EGERERDŐ Zrt. 
működési területén a 2020 őszi – 2021 tavaszi időszakban”,

4.4. az ÉSZAKERDŐ Erdőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Az erdőgazdálkodási potenciálban 
okozott erdőkárok helyreállítása az ÉSZAKERDŐ Zrt. területén – 2021”,

4.5. az IPOLY ERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság az  „Aszálykárok felszámolása az  IPOLY ERDŐ Zrt. 
erdőfelújításaiban”,

4.6. a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Erdőkárok helyreállítása 
a KEFAG Zrt. területén 2021-ben”,

4.7. a Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság az  „Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott 
erdőkárok helyreállítása a Mecsekerdő Zrt.-nél”,

4.8. a NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Az erdőgazdálkodási 
potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása a NEFAG Zrt. területén 2021”,

4.9. a Szombathelyi Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság az  „Az erdőgazdálkodási potenciálban 
okozott erdőkárok helyreállítása a Szombathelyi Erdészeti Zrt. területén 2021”,

4.10. a VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Az erdőgazdálkodási 
potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása a VADEX Mezőföldi Zrt. területén 2021-ben”,

4.11. a VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Abiotikus és biotikus természeti 
károk helyreállítása a VERGA Zrt. által kezelt területen”,

4.12. a Zalaerdő Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság az „Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott 
erdőkárok helyreállítása a ZALAERDŐ Zrt.-nél 2021-ben”

című támogatási kérelmet benyújtsa.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1299/2021. (V. 20.) Korm. határozata
a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Katolikus Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és 
Szakgimnázium infrastrukturális fejlesztésének előkészítéséről és megvalósításáról

A Kormány
 1. egyetért a  Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Katolikus Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és 

Szakgimnázium infrastrukturális fejlesztésére irányuló beruházás (a  továbbiakban: Beruházás) előkészítésével és 
megvalósításával;

 2. a Beruházás
a) előkészítésére a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságot,
b) megvalósítására a Beruházási Ügynökséget
jelöli ki;

 3. a Beruházás
a) előkészítésének kormányzati felelőseként a Miniszterelnökséget vezető minisztert,
b) megvalósításának felelőseként a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert
jelöli ki;
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 4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint a nemzeti vagyon kezeléséért 
felelős tárca nélküli miniszter kezdeményezésére gondoskodjon a Beruházás előkészítéséhez és megvalósításához 
szükséges források biztosításáról.

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 26/2021. (V. 20.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége közötti oktatási együttműködési 
megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
az  innovációért és technológiáért felelős miniszternek a  külgazdasági és külügyminiszterrel egyetértésben tett előterjesztése 
alapján
 1. egyetértek a  Magyarország Kormánya és a  Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége közötti oktatási együttműködési 

megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
 2. felhatalmazom az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – az  érintett miniszterekkel 

egyetértésben – a tárgyaláson részt vevő személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom az  innovációért és technológiáért felelős minisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy 

a tárgyalások eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási 

okiratot adja ki;
 5. felhívom az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, a  külgazdasági és külügyminisztert, valamint 

az  igazságügyi minisztert, hogy a  Megállapodás létrehozását követően a  Megállapodás szövegének végleges 
megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

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