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III. Kormányrendeletek

A Kormány 457/2021. (VIII. 3.) Korm. rendelete
az augusztus 20-i állami ünnep, valamint egyes nemzetközi rendezvények megrendezésére vonatkozó eltérő 
szabályokról

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

1. § (1) A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) 
Korm. rendelet védelmi intézkedései
a) az államalapítás és az államalapító Szent István király emlékünnepe keretében megrendezésre kerülő állami 

és önkormányzati rendezvények,
b) a FEI Négyesfogathajtó Európa-bajnokság, valamint
c) az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
[az a)–c)  pont a  továbbiakban együtt: rendezvények] programjai esetében nem alkalmazandók, a  rendezvények 
korlátozás nélkül látogathatók.

 (2) A rendezvények időpontjait az 1. melléklet tartalmazza.

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

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

 (2) Ez  a  rendelet a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát 
veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 457/2021. (VIII. 3.) Korm. rendelethez

A rendezvények időpontjai

A B

A rendezvények hivatalos elnevezése A rendezvények ideje

1. Az államalapítás és az államalapító Szent István király emlékünnepe 2021. augusztus 18–22.

2. FEI Négyesfogathajtó Európa-bajnokság 2021. szeptember 2–5.

3. 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 2021. szeptember 5–12.
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A Kormány 458/2021. (VIII. 3.) Korm. rendelete
az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból  
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból  
kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló  
83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

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

1. §  Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) a következő 7/R. §-sal egészül ki:
„7/R.  § A  2.  mellékletben foglalt táblázat 43. sora szerinti beruházással közmű- és energiaszolgáltató, valamint 
a közút- és a vízilétesítmény-kezelő a benyújtott tervek jóváhagyása tekintetében a tervek benyújtásától számított 
öt munkanapon belül köteles nyilatkozni. Ha az eljáró közmű- és energiaszolgáltató, a közút- vagy vízilétesítmény- 
kezelő öt munkanapon belül nem nyilatkozik, hozzájárulását megadottnak kell tekinteni a jóváhagyásra benyújtott 
terv szerinti tartalommal.”

2. §  Az R. a következő 29. §-sal egészül ki:
„29.  § 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 458/2021. (VIII. 3.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr21.) 
megállapított 1. § (3) bekezdését, 3. § (3) és (4) bekezdését, 7/R. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 43. sorát  
a Módr21. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

3. §  Az R.
a) 1. § (3) bekezdésében a „23. és 24. sora” szövegrész helyébe a „23., 24. és 43. sora” szöveg,
b) 3. § (3) bekezdésében a „24. és 25–42. sora” szövegrész helyébe a „24., 25–42. és 43. sora” szöveg,
c) 3. § (4) bekezdésében a „7. és 9. sora” szövegrész helyébe a „7., 9. és 43. sora” szöveg
lép.

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

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 458/2021. (VIII. 3.) Korm. rendelethez

Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 43. sorral egészül ki:

(A B C

1. A beruházás megnevezése A beruházás megvalósításának helyszíne
Koordinációra kijelölt 

kormánymegbízott)

43.

MotoGP 
versenypálya és 

sportkomplexum 
megvalósítására 

irányuló beruházás

Hajdúnánás külterület 0543/4, 0543/8, 0543/9, 
0543/14, 0543/15, 0543/16, 0545, 0554/2, 0552/3, 

0554/10, 0554/11, 0554/12, 0554/13, 0554/14, 
0554/18, 0554/19, 0554/20, 0554/21, 0555, 0556, 

0557/12, 0557/60, 0557/62, 0557/64, 0557/71, 
0557/72, 0557/73, 0557/74, 0557/75, 0557/76, 
0557/77, 0557/78, 0557/79, 0557/80, 0557/81, 

0557/83, 0557/84, 0557/85, 0557/86, 0557/87, 0558/2, 
0558/11, 0558/17, 0558/20, 0559, 0560, 0563, 0564, 

0565/8, 0565/33, 0565/34, 0565/35, 0565/36, 0565/46, 
0565/47, 0565/48, 0566, 0569/1, 0569/3, 0569/4, 

0569/5, 0570, 0571, 0573, 0572/2, 0572/3, 0572/4, 
0572/5, 0572/6, 0572/8, 0572/10, 0572/12, 0572/14, 

0572/15, 0572/16, 0572/17, 0572/18, 0572/19, 
0572/20, 0572/21, 0572/22, 0572/23, 0572/24, 
0572/25, 0572/26, 0572/27, 0572/28, 0572/29, 
0572/30, 0572/31, 0572/32, 0572/33, 0572/34, 
0572/35, 0572/36, 0572/37, 0572/38, 0572/39, 

0572/40, 0572/41, 0574/5, 0574/6, 0574/13, 0574/15, 
0574/16, 0574/17, 0574/18, 0574/19, 0574/20, 
0574/21, 0574/22, 0574/23, 0574/24, 0574/25, 
0574/26, 0574/27, 0574/28, 0576/10, 0576/18, 
0576/19, 0576/20, 0576/21, 0576/22, 0576/23, 
0576/29, 0578/3, 0612 és 0614 helyrajzi számú 

ingatlanok

Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 409/2021. (VIII. 3.) KE határozata
városi cím adományozásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés h)  pontja, valamint a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 96. § (5) bekezdése alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára –

 a Pest megyei Kiskunlacháza nagyközségnek és
 a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírbogát nagyközségnek

2021. szeptember 1-jével városi címet adományozok.

Budapest, 2021. július 30.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. augusztus 2.

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

KEH ügyszám: KEH/02968/2021.

A Kormány 1535/2021. (VIII. 3.) Korm. határozata
a hazai MotoGP versenypálya és sportkomplexum megvalósításával, valamint üzemeltetésével kapcsolatos 
feladatokról

 1. A Kormány
a) egyetért azzal, hogy a  MotoGP versenypálya és sportkomplexum (a továbbiakban: Beruházás) 

további előkészítésére és megvalósítására az  állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló  
2018. évi CXXXVIII. törvény 5.  § (1)  bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a  rendelkezésre álló tervek és 
szakmai előkészítés alapján a Beruházási Ügynökség által kerüljön sor;

b) felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, valamint a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős 
tárca nélküli minisztert, hogy gondoskodjanak a  Kelet-Magyarországi Versenypálya Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cégjegyzékszám: 09-09-031988, székhely: 4024 Debrecen, Iparkamara utca 2.) (a  továbbiakban: 
Társaság) által a Beruházás megvalósításával kapcsolatos, folyamatban lévő ügyek haladéktalan átadásáról és 
a Beruházási Ügynökség által történő átvételéről, valamint ezzel összhangban a Társaságnál folyamatban lévő 
ügyek lezárásáról;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
 nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: folyamatos

c) felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, valamint a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős 
tárca nélküli minisztert, hogy a b) alpontban foglaltakra tekintettel készítsenek előterjesztést a Társaság által 
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megvalósított előkészítési feladatokról és felhasznált forrásokról, valamint a  Beruházási Ügynökség által 
megvalósítandó előkészítési és megvalósítási feladatok ütemezéséről, és az előkészítési feladatok felmerülő 
forrásigényéről;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
 nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: 2021. augusztus 31.

d) felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a Társaság részére biztosított 
forrásokkal való elszámolásról és a fel nem használt források visszafizetéséről;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2021. augusztus 31.

e) egyetért azzal, hogy a  Beruházás megvalósításához szükséges ingatlanok, valamint a  Beruházás során 
létrejövő felépítmények a Magyar Állam tulajdonába kerüljenek;

f ) felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Beruházás üzemeltetésével kapcsolatban 
készítsen előterjesztést, és mutassa be a Kormány részére az üzemeltetéssel járó indokolt költségeket.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2021. szeptember 30.

 2. A MotoGP kelet-magyarországi helyszínen történő megrendezésével, valamint egyes autó-motorsport stratégiai 
kérdésekkel kapcsolatos döntésekről szóló 1399/2020. (VII. 15.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1399/2020. (VII. 15.) 
Korm. határozat] 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„2. a fejlesztés előkészítésének és megvalósításának kormányzati felelőseként a nemzeti vagyon kezeléséért felelős 
tárca nélküli minisztert jelöli ki;”

 3. A Kormány visszavonja az 1399/2020. (VII. 15.) Korm. határozat
a) 3.  pontjában a „8.  pont b) és d)  alpontjában részletezett feladatokat és a  pálya üzemeltetését ellátó,” 

szövegrészt,
b) 7–10. pontját,
c) 11. pontjában a „ , továbbá a Társaság részére tulajdonosi joggyakorlásra történő átadásáról” szövegrészt.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1536/2021. (VIII. 3.) Korm. határozata
a Hajdúnánás város külterületén található földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

A Kormány a  termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11.  § (2) és (3)  bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel beruházási célterületté nyilvánítja a  Hajdúnánás város közigazgatási területén fekvő, az  1.  melléklet 
szerinti földrészleteket, valamint az  ezen földrészletekből a  telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé 
válását követően kialakított földrészleteket.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1536/2021. (VIII. 3.) Korm. határozathoz

A Hajdúnánás közigazgatási területén elhelyezkedő beruházási célterületté nyilvánított földrészletek – az  ingatlan-
nyilvántartás szerinti külterület – helyrajzi számai:
0543/14, 0543/15, 0543/16, 0554/10, 0554/11, 0554/12, 0554/13, 0554/14, 0554/19, 0554/20, 0557/12, 0557/60, 
0557/62, 0557/71, 0557/72, 0557/73, 0557/74, 0557/75, 0557/76, 0557/77, 0557/78, 0557/79, 0557/80, 0557/81, 
0557/83, 0557/84, 0557/85, 0557/86, 0557/87, 0558/17, 0558/2, 0558/20, 0565/33, 0565/34, 0565/35, 0565/36, 
0565/46, 0565/47, 0565/48, 0569/3, 0569/4, 0569/5, 0572/12, 0572/14, 0572/15, 0572/16, 0572/17, 0572/18, 0572/19, 
0572/20, 0572/21, 0572/22, 0572/23, 0572/24, 0572/25, 0572/26, 0572/27, 0572/28, 0572/29, 0572/30, 0572/31, 
0572/32, 0572/33, 0572/34, 0572/35, 0572/37, 0572/38, 0572/39, 0572/41, 0572/8, 0574/15, 0574/16, 0574/17, 
0574/18, 0574/19, 0574/20, 0574/21, 0574/23, 0574/24, 0574/25, 0574/26, 0574/27, 0574/28, 0576/18, 0576/19, 
0576/20, 0576/21, 0576/22, 0576/23.

A Kormány 1537/2021. (VIII. 3.) Korm. határozata
a Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Program keretében a „Közutak rekonstrukciója” programelem 
megvalósításáról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  Tokaj-Zemplén Térség fejlesztéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 

1791/2020.  (XI. 11.) Korm. határozattal összhangban – a  Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Program keretében – 
a térségi közutak rekonstrukciója 52 000 000 000 forint keretösszegben, az alábbi ütemezés szerint valósuljon meg:
a) a 2021. évben 17 971 460 000 forint,
b) a 2022. évben 16 342 160 000 forint,
c) a 2023. évben 17 686 380 000 forint;

 2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 36.  § (4b)  bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva jóváhagyja, hogy a  pénzügyminiszter nevében a  Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért 
felelős kormánybiztos a  2022. év vonatkozásában éven túli 16 342 160 000 forint, a  2023. év vonatkozásában 
17 686 380 000 forint összegben kötelezettséget vállaljon;

 3. az Áht. 36.  § (4c)  bekezdés b)  pontjában biztosított jogkörében eljárva a  Magyarország 2021. évi központi 
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 5. Gazdaság újraindítását szolgáló pénzügyi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 
2. Területfejlesztési feladatok jogcímcsoport előirányzat terhére az  1.  pont szerinti fejlesztések megvalósítása 
érdekében vállalható éven túli kötelezettségek összegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a 2022. évben 16 342 160 000 forint,
b) a 2023. évben 17 686 380 000 forint;

 4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős kormánybiztos bevonásával – 
a  fejlesztések megvalósítása érdekében a  Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére 
támogatói okirat alapján támogatást nyújtson;

Felelős: pénzügyminiszter 
Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős kormánybiztos

Határidő: a forrás rendelkezésre állását követően azonnal
 5. egyetért azzal, hogy az 1. pont a) alpontja szerinti költségvetési támogatás a  támogatói okirat kiadását követően, 

az  1.  pont b)  alpontja szerinti költségvetési támogatás a  2022. évben, valamint az  1.  pont c)  alpontja szerinti 
költségvetési támogatás a  2023. évben előlegként kerüljön folyósításra a  Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság részére.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1538/2021. (VIII. 3.) Korm. határozata
az AUTOLIV Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság magyarországi nagybefektetővel való 
stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

A Kormány felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, illetve az  általa kijelölt személyt, hogy gondoskodjon 
a  Magyarország Kormánya és az  AUTOLIV Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 
9483  Sopronkövesd, Iskola u. 38–50.; cégjegyzékszám: 08-09-001660) között kötendő stratégiai együttműködési 
megállapodás a Kormány nevében történő aláírásáról.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1539/2021. (VIII. 3.) Korm. határozata
az EFOP-2.4.1-16-2017-00028 azonosító számú, „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex 
programokkal (ERFA) Oldon” című projekt tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő 
átcsoportosításáról

A Kormány a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.)  
Korm. rendelet] 5.  melléklet 3.12.6.  pontja alapján hozzájárul az  EFOP-2.4.1-16-2017-00028 azonosító számú, 
„Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA) Oldon” című projekt tekintetében 
a  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5.  melléklet 3.12.1.  pontjában meghatározott költségek ingatlanvásárlás 
költségtípusra történő – a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.3.6.4. pontja szerinti mértéket meghaladó 
mértékű – átcsoportosításához.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1540/2021. (VIII. 3.) Korm. határozata
a KEHOP-3.2.1-15-2017-00010 azonosító számú, „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése  
a Dél-Alföld térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 
rendszerre” 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 egyetért a  KEHOP-3.2.1-15-2017-00010 azonosító számú, „Komplex 
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a  Dél-Alföld térségében, különös tekintettel az  elkülönített 
hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című projekt (a  továbbiakban: projekt) támogatásának 
növelésével, az 1. melléklet szerint,

b) egyetért a projekt esetében
ba) az 1. melléklet szerinti többlettámogatásnak a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 

(a továbbiakban: KEHOP) 3. prioritásán rendelkezésre álló keret terhére, valamint
bb) az  1.  mellékletben foglalt táblázat P:4 és Q:4 mezőjében meghatározott összegeknek 

a  Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Gazdaság-újraindítási 
Alap uniós fejlesztései fejezet KEHOP előirányzat hazai társfinanszírozásán felüli felhasználásával 
történő finanszírozásával,

c) felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a  projekt támogatási 
szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításáról.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2021. szeptember 15.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
a) D:344 mezőjében a „2,20” szövegrész helyébe a „2,63” szöveg,
b) E:344 mezőjében a „0,25” szövegrész helyébe a „0,29” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1540/2021. (VIII. 3.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

1.

Projekt 

azonosító 

száma

Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Projekt eredeti támogatási intenzitása és forrásszerkezete Változás Projekt támogatási intenzitása és forrásszerkezete a módosítás után

Projekt 

összköltsége

(Ft)

Projekt rövid bemutatása

2.

Projekt 

támogatási 

intenzitása 

(%)

Projekt KEHOP 

keretében 

finanszírozandó 

támogatásának 

összege 

(Ft)

Projekt részére a KEHOP-előirányzat hazai társfinanszírozáson felüli 

felhasználásával biztosítandó forrás

Projekt 

támogatási 

intenzitása 

(%)

Projekt KEHOP 

keretében 

finanszírozandó 

támogatásának 

összege 

(Ft)

Projekt részére a KEHOP-előirányzat hazai társfinanszírozáson 

felüli felhasználásával biztosítandó forrás

Projekt 

támogatási 

intenzitása 

(%)

Projekt KEHOP 

keretében 

finanszírozandó 

támogatás 

összege 

(Ft)

Projekt részére a KEHOP-előirányzat hazai társfinanszírozáson 

felüli felhasználásával biztosítandó forrás

3.

Megtérülő 

projektköltségre 

jutó központi 

költségvetési forrás 

összege (Ft) 

az 549/2013. (XII. 30.) 

Korm. rendelet 

6. § (1) bekezdés 

a) pontja alapján

Projekt le nem 

vonható, az EU felé 

el nem számolható 

ÁFA összege (Ft) 

az 549/2013. (XII. 30.) 

Korm. rendelet 

6. § (1) bekezdés 

f ) pontja alapján

Az EU felé el 

nem számolható 

költségek 

összege (Ft) 

az 549/2013. (XII. 30.) 

Korm. rendelet 

6. § (1) bekezdés 

b) pontja alapján

Megtérülő 

projektköltségre 

jutó központi 

költségvetési 

forrás 

összege (Ft) 

az 549/2013. 

(XII. 30.) 

Korm. rendelet

6. § (1) bekezdés 

a) pontja 

alapján

Projekt le nem 

vonható, az EU 

felé el nem 

számolható ÁFA 

összege (Ft) 

az 549/2013. 

(XII. 30.) 

Korm. rendelet 

6. § (1) bekezdés 

f ) pontja 

alapján

Az EU felé el 

nem számolható 

költségek 

összege (Ft)

az 549/2013. 

(XII. 30.) 

Korm. rendelet 

6. § (1) bekezdés 

b) pontja 

alapján

Megtérülő 

projektköltségre 

jutó központi 

költségvetési 

forrás 

összege (Ft) 

549/2013. 

(XII. 30.) 

Korm. rendelet 

6. § (1) bekezdés 

a) pontja 

alapján

Projekt le nem 

vonható, az EU 

felé el nem 

számolható ÁFA 

összege (Ft)

az 549/2013. 

(XII. 30.) 

Korm. rendelet 

6. § (1) bekezdés 

f ) pontja 

alapján

Az EU felé el 

nem számolható 

költségek 

összege (Ft)

az 549/2013. 

(XII. 30.) 

Korm. rendelet 

6. § (1) bekezdés 

b) pontja 

alapján

4.
KEHOP-
3.2.1-15-

2017-00010

Komplex 
hulladékgazdálkodási 

rendszer fejlesztése 
a Dél-Alföld 
térségében, 

különös tekintettel 
az elkülönített 

hulladékgyűjtési, 
szállítási és előkezelő 

rendszerre

Délkelet-Alföld Regionális 
Hulladékgazdálkodási 
Rendszer Létrehozását 
Célzó Önkormányzati 

Társulás az Európai Unió 
vagy más nemzetközi 
szervezet felé vállalt 

kötelezettséggel 
összefüggő, a 2007–2013 
programozási időszakban 

a Kormány által 
a nemzeti fejlesztési 

miniszter hatáskörébe 
utalt beruházások, 

valamint a 2014–2020 
programozási időszakban 

a szennyvízelvezetési 
és -tisztítási, 

a hulladékgazdálkodási 
és az ivóvízminőség-
javító beruházások 

megvalósításáról szóló 
339/2014. (XII. 19.) 

Korm. rendelet szerint

90,163386 2 199 986 618 240 013 382 20 431 926 0 – +422 513 192 +46 095 197 +1 141 249 – 90,163386 2 622 499 810 286 108 579 21 573 175 0 2 930 181 564

A projekttel szembeni szakmai 
elvárás a projektterületen élők 
megfelelő hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatással történő 
ellátásának biztosítása 
az Országos Hulladékgazdálkodási 
Közszolgáltatási Tervnek 
megfelelően. A projekt 
keretében a Dél-Alföld térségi 
hulladékgazdálkodási rendszerek 
komplex továbbfejlesztése 
történik meg. A fejlesztés célja 
– az Országos Hulladék-
gazdálkodási Közszolgáltatási 
Terv céljaival megegyezően – 
az anyagában történő hasznosítás 
arányának növelése érdekében 
az elkülönített gyűjtés kiemelt 
fejlesztése, különös tekintettel 
a zöldhulladékok, valamint 
az elektronikai, a papír-, a műanyag 
és az üveghulladékok területén. 
Kiemelt cél továbbá az előkezelési és 
haszonanyag-előállítási tevékenység 
alrendszereinek fejlesztése 
az ártalmatlanítás jelentős 
csökkentése érdekében.
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A Kormány 1541/2021. (VIII. 3.) Korm. határozata
az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. a Vidékfejlesztési Program VP3-3.2.1-21 kódszámú, 
„Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői csoportosulások tájékoztatási és promóciós 
tevékenysége” című felhívásban való részvételéhez 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 
a VP3-3.2.1-21 kódszámú, „Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői csoportosulások tájékoztatási és 
promóciós tevékenysége” című felhívásra az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. támogatási kérelmet 
nyújtson be.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1542/2021. (VIII. 3.) Korm. határozata
a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a Vidékfejlesztési 
Program VP3-17.1.1-16 azonosító számú, „Mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás” című 
felhívásban való részvételéhez történő 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)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva hozzájárul, hogy a  Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság a  Vidékfejlesztési Program VP3-17.1.1-16 azonosító számú, „Mezőgazdasági biztosítás díjához 
nyújtott támogatás” című felhívásra támogatási kérelmet nyújthasson be.

  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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