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III. Kormányrendeletek

A Kormány 508/2021. (IX. 3.) Korm. rendelete
a köznevelési feladat ellátásához kapcsolódó védelmi intézkedések veszélyhelyzeti szabályairól

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 4.  § 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) Az  Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (a  továbbiakban: EESZT) működtetője a  SARS-CoV-2 vírus 
terjedésének megállításához szükséges védelmi intézkedések megtétele – így különösen a  köznevelési 
intézmény vezetőjének tájékoztatása, valamint a helyi szintű védelmi intézkedések meghatározása – céljából napi 
rendszerességgel az érintettek Társadalombiztosítási Azonosító Jelének összevetése útján – a  (2) bekezdés szerinti 
módon – megismerhetővé teszi a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) szerinti, 
a  Kormány által az  oktatásért felelős miniszter köznevelési feladatkörébe tartozó egyes feladatainak ellátására 
kijelölt szerv (a továbbiakban: köznevelési szerv) számára az adat megismerhetővé tételének napján az oltottsággal 
vagy egyéb módon védettséggel rendelkező személyeknek a  SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltás tényére vagy 
a védettségi időtartamra vonatkozó adatát.

 (2) A Társadalombiztosítási Azonosító Jeleket olyan titkosítási módszerrel kell összevetni, amely csak azon érintettek 
védettségének ténye megismerhetőségét teszi lehetővé a  köznevelési szerv számára, akikre vonatkozóan 
a köznevelési szerv az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti 
köznevelés információs rendszerében Társadalombiztosítási Azonosító Jelet kezel.

2. § (1) A  SARS-CoV-2 vírus terjedésének megállításához szükséges védelmi intézkedések megtétele – így különösen 
a köznevelési intézmény vezetőjének tájékoztatása, valamint a helyi szintű védelmi intézkedések meghatározása –  
céljából a  köznevelési intézmény a  köznevelési szerv számára – az  e  szervek által az  e  célra létrehozott felület 
alkalmazásával – átadja azon, a köznevelési intézménnyel
a) a  munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti munkaviszonyban álló 

vagy
b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) szerinti közalkalmazotti 

jogviszonyban álló
személyek Társadalombiztosítási Azonosító Jelét, akik a  munkakörükbe tartozó – különösen az  Nkt. szerinti 
gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő – feladatokat a köznevelési intézmény területén látják el.

 (2) Az  EESZT működtetője az  (1)  bekezdés szerinti célból napi rendszerességgel az  érintettek Társadalombiztosítási 
Azonosító Jelének összevetése útján – a  (3) bekezdés szerinti módon – megismerhetővé teszi a köznevelési szerv 
számára az  adat megismerhetővé tételének napján a  SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltás tényére vagy a  védettség 
időtartamára vonatkozó adatát.

 (3) A Társadalombiztosítási Azonosító Jeleket olyan titkosítási módszerrel kell összevetni, amely csak azon érintettek 
adatainak megismerhetőségét teszi lehetővé a köznevelési szerv számára, akikre vonatkozóan Társadalombiztosítási 
Azonosító Jelet a  köznevelési intézmény a  köznevelési szerv számára az  (1)  bekezdés szerinti módon és célból 
átadott.

 (4) A köznevelési szerv az (1) bekezdés szerint átadott adatokat – az (5) bekezdés szerinti kivétellel – a veszélyhelyzet 
megszűnéséig kezeli.

 (5) Az  (1)  bekezdés szerint átvett adatot haladéktalanul törölni kell akkor, ha a  köznevelési intézmény a  köznevelési 
szervet arról értesíti, hogy az  érintett már nem áll vele az  Mt. szerinti munkaviszonyban vagy Kjt. szerinti 
közalkalmazotti jogviszonyban, illetve ha az  érintett a  munkakörét a  továbbiakban már nem a  köznevelési 
intézmény területén látja el.
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3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

4. § (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

A Kormány 509/2021. (IX. 3.) Korm. rendelete
a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, 
valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 
41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93.  § (1)  bekezdés j)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint 
a  válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) 
Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ez a rendelet 2022. március 7-én hatályát veszti.”

2. §  Ez a rendelet 2021. szeptember 6-án lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 510/2021. (IX. 3.) Korm. rendelete
a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint 
az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről

A Kormány 
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 33. pontjában,
a 12.  § tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés  
13. pont 13.4. alpontjában,
a 13.  § és az  1.  melléklet tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény  
62. § (1) bekezdés 9. pontjában,
a 14.  § tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
33. pontjában, valamint a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről 
szóló 2020. évi CXXXV. törvény 12. § d) pont da) alpontjában,
a 15. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:
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1. A rendelet hatálya

1. § (1) A  közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó valamennyi, 700 000 000 forintot elérő vagy meghaladó 
becsült értékű építési beruházással összefüggő építőipari kivitelezési tevékenység – ideértve a  kapcsolódó 
tevékenységeket is – a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszer alkalmazási körébe tartozik.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti tevékenység csak az  Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerben  
(a továbbiakban: Üvegkapu) történő regisztrációval és az Üvegkapu eszközeinek az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Étv.), valamint az e  rendeletben foglaltak szerinti 
használatával végezhető.

2. Az üzemeltető és a tárhelyszolgáltató kijelölése

2. § (1) A  Kormány az  Üvegkapu üzemeltetőjeként a  DATRAK Digitális Adattranzakciós Központ Korlátolt Felelősségű 
Társaságot (a továbbiakban: üzemeltető) jelöli ki.

 (2) A  Kormány az  Üvegkapu tárhelyszolgáltatójaként a  Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaságot (a továbbiakban: tárhelyszolgáltató) jelöli ki.

3. Az adatbiztonsággal és az adatátadással kapcsolatos rendelkezések

3. § (1) Az  Üvegkapu az  építési munkaterületre történő, vendégek és foglalkoztatottak általi belépés, továbbá az  építési 
munkaterületről történő kilépés adatait anonimizált módon, a tárhelyszolgáltató adatbázisában tárolja.

 (2) Az Üvegkapu az állami adóhatóság, valamint a  foglalkoztatás-felügyeleti hatóság részére a  tárhelyszolgáltató által 
tárolt, az Étv. 57/J. §-a szerinti adatokat folyamatos valós idejű adathozzáféréssel biztosítja.

 (3) Az  üzemeltető az  Üvegkapu üzemszerű karbantartási idejéről a  Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató 
Rendszer elektronikus felületén előzetesen, valamint az  esetleges üzemzavarról – a  karbantartás ideje alatt – 
tájékoztatást ad. Ezekről az  eseményekről az  üzemeltető elektronikus eseménynaplót vezet, amely tartalmazza 
az esemény leírását, időpontját, időtartamát és a megtett intézkedéseket.

4. Üvegkapu-regisztráció

4. § (1) Az építési beruházás Üvegkapuban történő regisztrációjára az e-építési napló készenlétbe helyezésével kerül sor.
 (2) Az  építtető az  (1)  bekezdés szerinti regisztráció során megjelöli, hogy az  építési munkaterület környezetében 

a beléptető rendszer telepítésére
a) beléptetőkapu,
b) beléptetőpont, illetve
c) a beléptetést biztosító alkalmazás
elhelyezésével, illetve használatával fog-e sor kerülni.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti regisztráció létrehozása során
a) az  állami adóhatóság nyilvántartása automatizált, közvetlen adatátadással ellenőrzi az  e-építési naplóban 

rögzített adószámok érvényességét,
b) az  Üvegkapu a  fővállalkozó kivitelezőt, továbbá a  fővállalkozó kivitelező útján az  alvállalkozó kivitelezőt 

elektronikus levélben tájékoztatja az  adatszolgáltatási kötelezettségekről, valamint az  Üvegkapu 
használatáról,

c) az  Üvegkapu a  fővállalkozó kivitelező adatszolgáltatása alapján – az  alvállalkozó kivitelezőre, valamint 
a  kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásra tekintettel – a  foglalkoztatók regisztrációjára szolgáló 
regisztrációs aloldalt hoz létre.

 (4) A beruházás (1) bekezdés szerinti regisztrációján felül valamennyi foglalkoztató köteles regisztrálni az Étv. 57/I. §-a 
szerinti tartalommal.

 (5) A (4) bekezdés szerinti regisztrációt
a) az e-építési naplóba bejegyzésre jogosult vállalkozó kivitelező az e-építési naplón keresztül,
b) az a) pontban nem szereplő foglalkoztató közvetlenül az Üvegkapu felületén
köteles elvégezni.
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 (6) A  megrendelő vállalkozó kivitelező, valamint az  alvállalkozó kivitelező (3)  bekezdés c)  pontja szerinti regisztrációs 
aloldalon történő regisztrációját
a) a fővállalkozó kivitelező végzi el, vagy
b) a fővállalkozó kivitelező erre az érintettnek meghatalmazást ad
azzal, hogy a regisztráció e rendeletnek megfelelő elvégzéséért a fővállalkozó kivitelező tartozik felelősséggel.

 (7) A foglalkoztatott regisztrációjáért a foglalkoztató felelős.
 (8) A (7) bekezdésben foglaltak megsértése esetében a foglalkoztatott felelőssége kizárólag abban az esetben áll fenn,  

ha a foglalkoztató személye nem állapítható meg.

5. Az Üvegkapu eszközeinek biztosítása

5. § (1) A  fővállalkozó kivitelező az  Üvegkapuhoz való csatlakozást biztosító szolgáltatás igénybe vételére irányuló, 
az adatfeldolgozási kérdésekre is kiterjedő szolgáltatási szerződést köt az üzemeltetővel.

 (2) A  4.  § (2)  bekezdése szerinti eszközök kiépítéséért és üzemetetéséért a  fővállalkozó kivitelező felel, aki 
az eszközökhöz illesztett felügyeleti egység üzemeltető általi telepítését biztosítani köteles.

6. Az építési munkaterületen való tartózkodás naplózásának egyes szabályai

6. § (1) A vendég részére többszöri be- és kilépésre jogosító regisztráció nem adható.
 (2) Üzemzavar vagy más olyan rendkívüli esemény bekövetkezésekor, amely az Üvegkapu eszközeinek rendeltetésszerű 

használatát akadályozza, a  jelenléti adatokat manuálisan kell rögzíteni. Az  Üvegkapu eszközeinek ismételt 
rendeltetésszerű használatára alkalmassá válását követő 24 órán belül az  adatokat utólag kell az  Üvegkapu 
rendszerének e célból kialakított felületén rögzíteni a manuálisan felvett ívek digitális feltöltése mellett.

 (3) Az  Üvegkapu az  építőipari kivitelezési tevékenységet végzők naplózott tartózkodási adataiból – szakágak szerinti 
bontásban – valamennyi munkavégzési nap tekintetében automatikusan az előző napra vonatkozó napi bejegyzést 
generál, és a bejegyzést az e-építési naplóhoz csatolja.

7. Ellenőrzés

7. § (1) Az Üvegkapu használatának ellenőrzésére
a) az állami adóhatóság,
b) a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság, valamint
c) az építésfelügyeleti hatóság
rendelkezik hatáskörrel.

 (2) Az  építésfelügyeleti hatóság ellenőrzéssel kapcsolatos hatásköre nem terjed ki az  Étv. 57/K.  § (1)  bekezdés 
a) pontjában foglaltakra.

 (3) Az Üvegkapu használatával kapcsolatos – jogsértésre vagy annak hiányára vonatkozó – megállapításokat tartalmazó 
jegyzőkönyvet, feljegyzést vagy hatósági bizonyítványt az ellenőrzést végző hatóság az e-építési naplóhoz csatolja.

 (4) Az  ellenőrzést végző hatóság az  Üvegkapu használatával kapcsolatos megállapításairól minden esetben  
– a  hatáskörébe tartozó tényállási elemek vizsgálatára vonatkozó jegyzőkönyvön, feljegyzésen vagy hatósági 
bizonyítványon felül – külön jegyzőkönyvet, feljegyzést vagy hatósági bizonyítványt vesz fel vagy ad ki.

8. §  Ha az építési munkaterületen tartózkodás adataival kapcsolatban az Üvegkapuban rögzített és a más módon felvett 
jelenléti adatok eltérnek, a  hatóság az  Üvegkapu adatait veszi alapul, ha a  tényállás más alkalmas módon nem 
tisztázható.

8. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmincegyedik napon lép hatályba.
 (2) Az 1–8. §, a 10–12. § és a 14–16. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

10. §  Az 1–8.  §-ban foglalt előírásokat azokra az  építőipari kivitelezési tevékenységekre kell alkalmazni, amelyek 
közbeszerzési eljárásai e rendelkezések hatálybalépését követően indultak meg.
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11. § (1) E  rendelet 2.  §-a a  belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

 (2) E rendelet 2. §-ának a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti bejelentése megtörtént.

 (3) E  rendelet tervezetének a  műszaki szabályokkal és az  információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó 
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i  
(EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

12. § (1) Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 191/2009. (IX. 15.) 
Korm. rendelet] 25. § (11) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Az e-építési napló mellékletei:)
„f ) az  építésfelügyeleti hatóság, az  állami adóhatóság, valamint a  foglalkoztatás-felügyeleti hatóságnak a  Nemzeti 
Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az  Építőipari Monitoring- 
és Adatszolgáltató Rendszerről szóló kormányrendelet szerinti ellenőrzésről felvett vagy kiadott jegyzőkönyvei, 
feljegyzései vagy hatósági bizonyítványai.”

 (2) A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
a) 25. § (11) bekezdés d) pontjában a „lap, továbbá” szövegrész helyébe a „lap,” szöveg,
b) 25. § (11) bekezdés e) pontjában a „napló.” szövegrész helyébe a „napló, továbbá” szöveg
lép.

13. §  Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az  Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló  
313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

14. §  Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és 
más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 15. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  foglalkoztatás-felügyeleti hatáskörében eljáró kormányhivatal ellátja az  épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény IV/B. Fejezetében, valamint a  Nemzeti Építőipari Felügyeleti és 
Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az  Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató 
Rendszerről szóló kormányrendeletben a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság számára meghatározott feladatokat.”

15. §  Az építési beruházások, valamint az  építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet] a következő V/A. fejezettel egészül ki:
„V/A. fejezet
Az ÜVegkApu hAsználAtárA kötelezett építési beruházásOkrA VOnAtkOzó kÜlönös szAbályOk
34/A.  § (1) Ha az  építési beruházás a  Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó 
tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről szóló kormányrendelet hatálya 
alá tartozik, a szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles az Üvegkapu alkalmazására.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott építési beruházás során az  ajánlattevő ajánlatában nyilatkozik,  
hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte.
(3) Az  (1)  bekezdésben meghatározott építési beruházás esetén a  közbeszerzési dokumentumokban is rögzíteni 
kell a  szerződés teljesítésére vonatkozó feltételként, hogy a  nyertes ajánlattevő biztosítani köteles az  Üvegkapu 
alkalmazását.”

16. §  A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27.  § (1)  bekezdésben az „építési napló adatai” szövegrész helyébe az „építési 
napló adatai  – amennyiben jogszabály előírja, annak Üvegkapu által generált adatai –” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 510/2021. (iX. 3.) korm. rendelethez
„1. melléklet a 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez

A rendszerhasználati díj mértéke

A B

1.

e-építési napló vezetési kötelezettséggel érintett építmény az építésügyi bírság 

megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet alapján 

számított építményértéke

e-építési napló rendszerhasználati díj

bruttó (általános forgalmi adót tartalmazó) 

összege

2. 0 – 50 000 000 Ft 1 310 Ft

3. 50 000 001 – 100 000 000 Ft 1 965 Ft

4. 100 000 001 – 250 000 000 Ft 50 000 Ft

5. 250 000 001 – 500 000 000 Ft 125 000 Ft

6. 500 000 001 – 1 000 000 000 Ft 250 000 Ft

7. 1 000 000 001 Ft felett 500 000 Ft 
”

A Kormány 511/2021. (IX. 3.) Korm. rendelete
a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi 
követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük 
részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  területfejlesztésről és a  területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A területfejlesztési koncepció, a  területfejlesztési program és a  területrendezési terv tartalmi követelményeiről, 
valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 
218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az OFTK-t meg kell küldeni
a) a 10. melléklet 2–6., 8. és 12–13. pontjában meghatározott szerveknek, továbbá
b) a Kormány nemzetpolitikáért, egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért, valamint nemzetiségpolitikáért 
felelős tagjának, aki a 19. §-ban rögzített határidőt figyelembe véve
ba) véleményt kér a határon túli magyarlakta térségek és települések fejlesztését támogató szakmai szervezetektől,
bb) a  beérkezett véleményeket az  azokhoz fűzött saját véleményével együtt a  beérkezést követő 15 napon belül 
továbbítja az OFTK kidolgozásáért felelős miniszternek.”

2. §  Az R. 18. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A megyei területfejlesztési koncepciót és programot véleményezésre meg kell küldeni
a) a 10. melléklet 2–6., 8. és 13. pontjában meghatározott szerveknek,
b) a szomszédos megyei önkormányzatoknak, továbbá
c) az  országhatár menti megyék területfejlesztési koncepcióját és programját a  Kormány nemzetpolitikáért, 
egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért, valamint nemzetiségpolitikáért felelős tagjának, aki a 19. §-ban 
rögzített határidőt figyelembe véve
ca) véleményt kér a  határon túli magyarlakta térségek és települések fejlesztését támogató szakmai 
szervezetektől, és
cb) a  beérkezett véleményeket az  azokhoz fűzött saját véleményével együtt továbbítja a  kidolgozásért felelős 
megyei önkormányzat elnökének, valamint a  beérkező vélemények alapján a  területfejlesztéssel összefüggő jó 
gyakorlat gyűjtésében, fejlesztésében és átadásában közreműködő, a miniszter által kijelölt szervezetnek.”
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3. §  Az R. 10. melléklet 3. pont nyitó szövegrészében a „következő kormányhivatalok,” szövegrész helyébe a „következő 
kormányhivatalok, kormányzati főhivatal,” szöveg lép.

4. §  Ez a rendelet 2021. szeptember 15-én lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 512/2021. (IX. 3.) Korm. rendelete
az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet és a fővárosi és 
megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló  
86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 105. § (1) bekezdés 
g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím és a  2.  melléklet tekintetében a  fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a  fővárosi és megyei 
kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § 
a)–c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Az  elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R1.)  
7. alcíme a következő 16/A. §-sal egészül ki:
„16/A.  § (1) A  polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325.  § (1)  bekezdés h)  pontjára figyelemmel 
a  kiállító saját kezű aláírására vagy egyéb biometriai jellemzőjére egyértelműen visszavezethető elektronikus 
aláírással történő dokumentum hitelesítési szolgáltatás csak olyan informatikai rendszeren és bizalmi szolgáltatáson 
keresztül nyújtható, amely
a) garantálja az  aláírandó dokumentum teljes tartalmának hiteles megjelenítését és lehetőséget biztosít az  aláíró 
számára a dokumentum tartalmának hiánytalan megismerésére,
b) garantálja a  kézi aláírásra visszavezethető adatok és biometriai információk titkosított tárolását olyan 
módon, hogy ezen adatok és információk megismerésére csak szabályozott körülmények között, védett és zárt 
környezetben kerülhessen sor, kizárva az illetéktelen hozzáférést,
c) garantálja a hitelesített dokumentumnak a kézi aláírásra visszavezethető adatoktól és biometriai információktól 
való elválaszthatatlanságát,
d) a  hitelesített dokumentumot, valamint a  kézi aláírásra visszavezethető adatokat és biometriai információkat 
a  titkosító és lenyomatképző algoritmusok avulása ellen is védett, hosszú távú hitelesség fenntartására alkalmas, 
digitális archívumba helyezi felülhitelesítésre és archiválásra alkalmas módon,
e) olyan eszközöket használ a  kézi aláírásra visszavezethető adatok és biometriai információk rögzítésére, amely 
lehetővé teszi ezen adatok és információk igazságügyi írásszakértői felhasználását kézeredet-azonosítási eljárásban,
f ) biztonságos, üzemeltető szervezete akkreditált független tanúsító szervezet által tanúsított információbiztonság-
irányítási rendszerrel rendelkezik.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott követelményeknek való megfelelést elektronikus aláírási rendszerek, digitális 
archiválást végző alkalmazások, valamint zárt elektronikus információs rendszerek tanúsítására akkreditált tanúsító 
szervezet által kiállított tanúsítvánnyal kell igazolni. A tanúsító szervezet által lefolytatott tanúsítási eljárásnak meg 
kell felelnie a 4. mellékletben foglalt feltételeknek.”

2. §  Az R1. az 1. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.
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2. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 
86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a  járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) a következő 32/A. alcímmel egészül ki:
„32/A. Aláírásminta-alapú dokumentum hitelesítéssel összefüggő feladatok
57/A. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával 
és a  területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény (a  továbbiakban: 
Khtv.) 20/J. § (1) bekezdésében meghatározott kormányhivatali ügyfélszolgálatokon az ügyfél aláírásának felvétele  
– a (2) bekezdés, valamint az 57/B. § kivételével – aláírópad útján is történhet.
(2) A  kormányablakban a  12.  mellékletben meghatározott ügytípusok és intézkedések – ha annak technikai 
feltételei fennállnak, és az  ügyfél nem élt a  Khtv. 20/J.  § (6)  bekezdése szerinti jogával, valamint a  Khtv. 20/J.  § 
(8)  bekezdésében foglaltak kivételével – kizárólag a  Khtv. 20/J.  § (1)  bekezdésében meghatározott aláírópad, 
valamint kormányhivatali aláírás-nyilvántartásban található aláírásminta útján használhatóak.
57/B.  § (1) A  kormányhivatali aláírásminta-nyilvántartásban tárolt aláírásminta és az  aláírópadon az  ügyfél 
aláírásának összevetésekor az  aláírás képi, dinamikai és íráserősségi adatai egyezőségének vizsgálata történik. Ha 
az  ügyfél aláírópadon tett aláírásának sajátosságai megegyeznek a  kormányhivatali aláírásminta-nyilvántartásban 
tárolt aláírásmintáival, abban az  esetben az  aláírás hitelessége, valódisága megállapítható, és elhelyezhető 
az  eljáráshoz kapcsolódó iraton. Az  irat a  kézi aláírásra visszavezethető adatokkal együtt, a  titkosító és 
lenyomatképző algoritmusok gyengülése ellen is védett, hosszú távú hitelesség fenntartására alkalmas, digitális 
archívumba kerül.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti eljárás sikertelen, az ügyfél – ha az azonosítása hitelt érdemlően megtörtént – kérheti, 
hogy a nyilvántartásba új aláírásminta kerüljön felvételre.
57/C.  § (1) Ha a  Khtv. 20/J.  § (5)  bekezdése szerinti dokumentumazonosítót is tartalmazó elektronikus igazolás 
kiállítására kerül sor, az  igazolást az  ügyfél kérelmével együtt legalább minősített tanúsítványon alapuló, fokozott 
biztonságú elektronikus bélyegzővel és minősített elektronikus időbélyegzővel kell ellátni. Az  ügyfél által aláírt 
dokumentummal elválaszthatatlan formában összerendelt, a kézeredet-azonosítási eljárásra alkalmas, kézi aláírásra 
visszavezethető adatokat olyan formában kell tárolni, amely kizárja a Khtv. 20/O. § (1) bekezdésében előírt célokon 
kívüli bármilyen formában történő megismerhetőségüket és felhasználhatóságukat. A kézi aláírásra visszavezethető 
adatok megismerésére a Khtv. 20/O. § (1) bekezdése szerinti célok esetében csak szabályozott körülmények között, 
védett és zárt infrastruktúrában kerülhet sor, kizárva az illetéktelen hozzáférést.
(2) Az  aláírópad használatával benyújtott elektronikus dokumentum benyújtásáról az  ügyfél az  elektronikus 
tárhelyére vagy az általa megadott elektronikus levelezési címre átvételi elismervényt kap.
57/D.  § (1) A  Kormány a  kormányhivatali aláírásminta-nyilvántartás, valamint az  ezzel összefüggő adattovábbítási 
nyilvántartás vezetésére Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.
(2) A  kormányhivatali aláírásminta-nyilvántartást és az  ehhez kapcsolódó informatikai rendszert nem szükséges 
az  elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 16/A.  §-a szerinti 
követelményeknek megfeleltetni.”

4. §  Az R2. a 2. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.

3. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	162.	szám 7597

1. melléklet az 512/2021. (iX. 3.) korm. rendelethez
„4. melléklet a 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelethez

A 16/A. § (2) bekezdése által előírt tanúsítási eljárásnak meg kell felelnie a következő követelményeknek:
1. A tanúsító szervezet a  tanúsítványát független akkreditált vizsgáló laboratórium által kiadott értékelési 

jelentés alapulvételével, valamely – informatikai termékek és rendszerek technológiai biztonsági értékelési 
követelményeit tartalmazó – szabvány vagy nyilvános műszaki követelményrendszer előírásainak való 
megfelelés alapján állítja ki.

2. A tanúsítási eljárásban igazságügyi írásszakértői szakvéleménnyel kell alátámasztani a  kézi aláírásra 
visszavezethető adatok és biometriai információk rögzítésére használt eszközök és alkalmazás komponensek 
kézeredet-azonosítási eljárásban való felhasználhatóságát.

3. A tanúsítási eljárásban figyelembe kell venni az elektronikus aláírórendszerekre, adatmegőrzési rendszerekre, 
bizalmi szolgáltatásokra, valamint biztonsági funkciókat megvalósító rendszerekre vonatkozó irányadó 
európai szabványok releváns követelményeit.

4. A tanúsítási eljárásban külső és belső sérülékenység vizsgálatot kell végezni.
5. A tanúsított rendszer, illetve szolgáltatás akkor felel meg a zártsági és biztonsági elvárásoknak, ha

5.1.  a  kézi aláírásra visszavezethető adatokat és biometriai információkat olyan módon kezeli, hogy 
azok mind létrehozáskor, mind a  teljes életciklusuk alatt – figyelembe véve az  algoritmusok 
avulási lehetőségeit is – sértetlenek, mindenkor üzemszerűen elérhetőek maradnak és védettek 
a nyilvánosságra kerüléstől;

5.2.  megfelelő szintű, fizikailag védett környezetben üzemeltetett;
5.3.  elemei azonosíthatóak és dokumentáltak;
5.4.  üzemeltetési folyamatai szabályozottak, dokumentáltak és a  vonatkozó szabályzat szerinti 

gyakorisággal ellenőrzöttek;
5.5.  változáskezelési folyamatai biztosítják, hogy a  rendszer paraméterezésében és a  szoftverkódban 

bekövetkező változások csak tesztelt és dokumentált módon valósulhatnak meg;
5.6.  végfelhasználói hozzáférés mind alkalmazási, mind pedig infrastruktúra szinten szabályozott, 

dokumentált, a  kiemelt jogosultságok szabályozottak, dokumentáltak és a  vonatkozó szabályzat 
szerinti gyakorisággal ellenőrzöttek;

5.7.  vírus és más rosszindulatú programok elleni védelme biztosított;
5.8.  az  aláírás létrehozásához használt fokozott biztonságú elektronikus bélyegző minősített 

tanúsítványon alapul, és a kapcsolódó aláíró kulcs tárolása hardveresen, nemzetközi tanúsítvánnyal 
rendelkező aláírás-létrehozó eszközben történik;

5.9.  adatkommunikációs és rendszerkapcsolatai dokumentáltak és ellenőrzöttek annak érdekében, hogy 
az adatkommunikáció bizalmassága, sértetlensége és hitelessége biztosítható legyen;

5.10.  a  kiemelt jogosultságokkal elvégzett tevékenység naplózása megvalósul, a  naplófájlok 
sérthetetlensége biztosított és a  kritikus rendkívüli eseményekről automatikus figyelmeztetések 
generálódnak;

5.11.  üzemeltetésében és használatában részt vevő személyek rendszeres biztonságtudatossági 
oktatáson vesznek részt, valamint a  szervezet dolgozóinak munkaügyi szabályozása megfelel 
a biztonsági előírásoknak.” 
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2. melléklet az 512/2021. (iX. 3.) korm. rendelethez
„12. melléklet a 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelethez

A kormányablakban aláírópad, valamint kormányhivatali aláírás-nyilvántartásban található 
aláírásminta útján intézendő ügytípusok

  1. Ügyfélkapu-regisztráció
  2. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos adatmódosítás iránti kérelem továbbítása
  3. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos adathordozhatósághoz való jog gyakorlása iránti 

kérelem továbbítása
  4. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben kezelt adatokról tájékoztatás kérésének továbbítása
  5. Papíralapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás iránti kérelem
  6. Ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott hiteles térképmásolat iránti kérelem
  7. Papíralapú hiteles földhasználati lap másolat kiadása iránti kérelem
  8. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér önrendelkezési nyilatkozattal kapcsolatos bejelentés
  9. Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér önrendelkezési nyilatkozattal kapcsolatos bejegyzésekről való 

tájékoztatás kérése
10. Földműves nyilvántartásból papíralapú hiteles adatlap másolat kiadása iránti kérelem
11. Kérelem meghatalmazás Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben rögzítésére
12. Kérelem Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben rögzített meghatalmazás visszavonására
13. Kérelem törvényes képviseleti jogosultság Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben rögzítésére
14. Kérelem Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben rögzített törvényes képviselet törlésére
15. A biztosított, illetve egészségügyi szolgáltatásra jogosult belföldi személyek esetében az  Európai 

Egészségbiztosítási Kártya kiállítása iránti kérelem
16. A biztosított, illetve egészségügyi szolgáltatásra jogosult belföldi személyek esetében Társadalombiztosítási 

Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány másodlatának kiadása iránti kérelem
17. Nevelési ellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem (családi pótlék)
18. Iskoláztatási támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem (családi pótlék)
19. Gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem
20. Gyermeknevelési támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem
21. Anyasági támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem
22. Családtámogatási ellátások kapcsán az  ellátásra való jogosultságot, illetve annak összegét érintő adatokra 

vonatkozó bejelentés
23. Fogyatékossági támogatás továbbfolyósítása iránti kérelem
24. Földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó nagycsaládos háztartások számára kedvezmény 

megállapítása iránti kérelem
25. Nagycsaládos kedvezményre vonatkozóan a  felhasználási hely és jogosultságot érintő egyéb adat 

megváltozása esetén az erről szóló adatváltozás bejelentése
26. A családi pótlék (nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás) folyósításának lemondásáról tett nyilatkozat és 

annak visszavonása
27. Családi otthonteremtési kedvezményhez, otthonteremtési kamattámogatáshoz vagy adó-visszatérítési 

támogatáshoz hatósági bizonyítvány igénylése
28. Az első sikeres nyelvvizsga díjának támogatása iránti kérelem továbbítása
29. Babaváró kölcsönhöz hatósági bizonyítvány (TB jogviszony igazolás) igénylése
30. Magánszemély adatszolgáltatási kérelme az egészségbiztosítás közhiteles nyilvántartásából
31. Álláskeresők nyilvántartásba vétele iránti kérelem
32. Álláskeresési járadék megállapítása iránti kérelem”
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A Kormány 513/2021. (IX. 3.) Korm. rendelete
a Dunakeszin alap- és középfokú oktatási intézmények és kulturális központ létrejöttét célzó beruházással 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 224/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12.  § (5)  bekezdés a)  pontjában, a  területfejlesztésről és a  területrendezésről 
szóló 1996. évi XXI. törvény 27.  § (1)  bekezdés g)  pontjában és az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi  
LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 27.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Dunakeszin alap- és középfokú oktatási intézmények és kulturális központ létrejöttét célzó beruházással 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról 
szóló 224/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 5/B. és 5/C. §-sal egészül ki:
„5/B.  § (1) Az  1.  mellékletben foglalt táblázat 2. sorában megjelölt ingatlanokat érintő beruházások esetében 
a 4. mellékletben foglalt táblázatban megjelölt telkekre és telekrészekre a beépítés szabályait és az egyedi építési 
követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy
a) a hatályos településrendezési tervek és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,
b) amennyiben a hatályos településrendezési tervek a beépítés és az egyedi építési követelmények (2) bekezdésben 
meghatározott sajátos szabályaival ellentétesek, vagy azokkal össze nem egyeztethető előírást tartalmaznak, akkor 
a településrendezési tervet nem lehet alkalmazni.
(2) A  4.  mellékletben foglalt táblázatban megjelölt telkeken és telekrészeken közlekedési és közműelhelyezési, 
hírközlési területek alakíthatók ki. A szabályozási vonal érintettsége okán történő telekalakítás esetén a kialakítható 
telekméret nem korlátozott.
5/C.  § (1) Az  1.  mellékletben foglalt táblázat 3. sorában megjelölt ingatlanokat érintő beruházások esetében 
a megjelölt telkekre a beépítés szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, 
hogy
a) a hatályos településrendezési tervek és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,
b) amennyiben a hatályos településrendezési tervek a beépítés és az egyedi építési követelmények (2) bekezdésben 
meghatározott sajátos szabályaival ellentétesek, vagy azokkal össze nem egyeztethető előírást tartalmaznak, akkor 
a településrendezési tervet nem lehet alkalmazni.
(2) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 3. sorában megjelölt telkeken az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi 
építési követelmények alkalmazhatók:
a) a terepszint alatti építés legnagyobb mértéke 40%,
b) az oldalkert és hátsókert mérete 10 méter.”

2. §  Az R. a következő 10. §-sal egészül ki:
„10.  § E  rendeletnek a  Dunakeszin alap- és középfokú oktatási intézmények és kulturális központ létrejöttét célzó 
beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 224/2019. (IX. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 513/2021. (IX. 3.) Korm. rendelettel  
(a továbbiakban: Módr3.) megállapított 5/B. §-át, 5/C. §-át, 1–4. mellékletét a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban 
lévő ügyekben is alkalmazni kell”.

3. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) Az R. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 (3) Az R. a 3. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

4. §  Hatályát veszti az R. 2. melléklet 18. pontja.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 513/2021. (iX. 3.) korm. rendelethez
„1. melléklet a 224/2019. (IX. 25.) Korm. rendelethez

A beruházással érintett ingatlanok

A B

1. A beruházás megnevezése A beruházás megvalósításának helyszíne

2.

Középfokú oktatási 
létesítmény és egyéb 
közösségi intézmény 
elhelyezésére szolgáló 
fejlesztési terület 
kialakítása Dunakeszi 
Város területén

Dunakeszi közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 
külterület 036/2, 036/3, 036/229, 036/236, 036/247, 036/250, 036/255, 036/257, 
036/260, 036/276, 036/277, 036/278, 036/279, 036/280, 036/281, 036/282, 
036/283, 036/284, 036/285, 036/286, 036/287, 036/288, 036/289, 036/290, 
036/291, 036/292, 036/293, 036/301, 036/352, 036/379, 036/380, 036/381, 
036/382, 036/383, 036/384, 036/385, 036/386, 036/387, 036/388, 036/389, 
036/390, 036/391, 036/392, 036/393, 036/394, 036/395, 016/11, 015/14, 034/49, 
034/95, 034/41, 034/44, 034/45, 034/48, 034/52, 034/96, 034/94, 034/97, 036/396, 
036/397, 036/398, 036/399, 036/400, 036/401, 036/402, 036/403, 036/404, 
036/405, 036/406, 036/547, 036/546, 035/7, 036/6, 036/7, 036/8, 036/9, 036/10, 
036/11, 036/12, 036/13, 036/14, 036/15, 036/16, 036/17, 036/18, 036/19, 036/20, 
036/21, 036/22, 036/23, 036/24, 036/25, 036/26, 036/27, 036/28, 036/29, 036/30, 
036/31, 036/32, 036/33, 036/34, 036/544, 036/545, 036/127, 036/275, 036/274, 
036/273, 036/272, 036/271, 036/270, 036/269, 036/268, 036/267, 036/266, 
036/265, 036/264, 036/263, 036/262, 036/261, 036/259, 036/258, 036/256 és 
belterület 1, 5072, 5074/4 helyrajzi számú ingatlanok

3.

Alapfokú 
művészeti iskola és 
kulturális központ 
megvalósítására 
irányuló beruházás

Dunakeszi közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti 
belterület 5277, 5265/4, 5265/3, 5260/1 és 5281 helyrajzi számú ingatlanok

”
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2. melléklet az 513/2021. (iX. 3.) korm. rendelethez
„3. melléklet a 224/2019. (IX. 25.) Korm. rendelethez

Az oktatási, művelődési, egészségügyi, szociális, rekreációs, illetve sportlétesítmények és azokhoz 
kapcsolódó létesítmények elhelyezésére szolgáló terület, illetve a különleges, beépítésre nem szánt 
terület elhatárolása

 A B C 

1.   

Oktatási művelődési, egészségügyi, 
szociális, rekreációs, illetve 

sportlétesítmények és azokhoz 
kapcsolódó létesítmények 

elhelyezésére szolgáló terület 
lehatárolása 

Beépítésre nem szánt terület 
lehatárolása 

2.   EOV Koordináták EOV Koordináták 

3.  Helyrajzi szám y x y x 
4.  036/2 656662,39 256523,27 656662,39 256523,27 
5.   656737,79 256483,08 656737,79 256483,08 
6.   656718,43 256672,83 656743,97 256422,84 
7.   656647,09 256665,6 656670,04 256462,14 

8.  036/3  
a teljes telekterület beépítésre 
nem szánt terület 

9.  036/229 

a teljes telek terület oktatási 
művelődési, egészségügyi, szociális, 

rekreációs, illetve sportlétesítmények és 
azokhoz kapcsolódó létesítmények 

elhelyezésére szolgáló terület 

  

10.  036/236 

a teljes telek terület oktatási 
művelődési, egészségügyi, szociális, 

rekreációs, illetve sportlétesítmények és 
azokhoz kapcsolódó létesítmények 

elhelyezésére szolgáló terület 

  

11.  036/247 

a teljes telek terület oktatási 
művelődési, egészségügyi, szociális, 

rekreációs, illetve sportlétesítmények és 
azokhoz kapcsolódó létesítmények 

elhelyezésére szolgáló terület 

  

12.  036/250 

a teljes telek terület oktatási 
művelődési, egészségügyi, szociális, 

rekreációs, illetve sportlétesítmények és 
azokhoz kapcsolódó létesítmények 

elhelyezésére szolgáló terület 

  

13.  036/255 

a teljes telek terület oktatási 
művelődési, egészségügyi, szociális, 

rekreációs, illetve sportlétesítmények és 
azokhoz kapcsolódó létesítmények 

elhelyezésére szolgáló terület 

  

14.  036/276 

a teljes telek terület oktatási 
művelődési, egészségügyi, szociális, 

rekreációs, illetve sportlétesítmények és 
azokhoz kapcsolódó létesítmények 

elhelyezésére szolgáló terület 

  

15.  036/277 

a teljes telek terület oktatási 
művelődési, egészségügyi, szociális, 

rekreációs, illetve sportlétesítmények és 
azokhoz kapcsolódó létesítmények 

elhelyezésére szolgáló terület 

  

16.  036/278 

a teljes telek terület oktatási 
művelődési, egészségügyi, szociális, 

rekreációs, illetve sportlétesítmények és 
azokhoz kapcsolódó létesítmények 

elhelyezésére szolgáló terület 

  

17.  036/279 

a teljes telek terület oktatási 
művelődési, egészségügyi, szociális, 

rekreációs, illetve sportlétesítmények és 
azokhoz kapcsolódó létesítmények 

elhelyezésére szolgáló terület 
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18.  036/280 

a teljes telek terület oktatási 
művelődési, egészségügyi, szociális, 

rekreációs, illetve sportlétesítmények és 
azokhoz kapcsolódó létesítmények 

elhelyezésére szolgáló terület 

  

19.  036/281 

a teljes telek terület oktatási 
művelődési, egészségügyi, szociális, 

rekreációs, illetve sportlétesítmények és 
azokhoz kapcsolódó létesítmények 

elhelyezésére szolgáló terület 

  

20.  036/282 

a teljes telek terület oktatási 
művelődési, egészségügyi, szociális, 

rekreációs, illetve sportlétesítmények és 
azokhoz kapcsolódó létesítmények 

elhelyezésére szolgáló terület 

  

21.  036/283 

a teljes telek terület oktatási 
művelődési, egészségügyi, szociális, 

rekreációs, illetve sportlétesítmények és 
azokhoz kapcsolódó létesítmények 

elhelyezésére szolgáló terület 

  

22.  036/284 

a teljes telek terület oktatási 
művelődési, egészségügyi, szociális, 

rekreációs, illetve sportlétesítmények és 
azokhoz kapcsolódó létesítmények 

elhelyezésére szolgáló terület 

  

23.  036/285 

a teljes telek terület oktatási 
művelődési, egészségügyi, szociális, 

rekreációs, illetve sportlétesítmények és 
azokhoz kapcsolódó létesítmények 

elhelyezésére szolgáló terület 

  

24.  036/286 

a teljes telek terület oktatási 
művelődési, egészségügyi, szociális, 

rekreációs, illetve sportlétesítmények és 
azokhoz kapcsolódó létesítmények 

elhelyezésére szolgáló terület 

  

25.  036/287 

a teljes telek terület oktatási 
művelődési, egészségügyi, szociális, 

rekreációs, illetve sportlétesítmények és 
azokhoz kapcsolódó létesítmények 

elhelyezésére szolgáló terület 

  

26.  036/288 

a teljes telek terület oktatási 
művelődési, egészségügyi, szociális, 

rekreációs, illetve sportlétesítmények és 
azokhoz kapcsolódó létesítmények 

elhelyezésére szolgáló terület 

  

27.  036/289 

a teljes telek terület oktatási 
művelődési, egészségügyi, szociális, 

rekreációs, illetve sportlétesítmények és 
azokhoz kapcsolódó létesítmények 

elhelyezésére szolgáló terület 

  

28.  036/290 

a teljes telek terület oktatási 
művelődési, egészségügyi, szociális, 

rekreációs, illetve sportlétesítmények és 
azokhoz kapcsolódó létesítmények 

elhelyezésére szolgáló terület 
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29.  036/291 

a teljes telek terület oktatási 
művelődési, egészségügyi, szociális, 

rekreációs, illetve sportlétesítmények és 
azokhoz kapcsolódó létesítmények 

elhelyezésére szolgáló terület 

  

30.  036/292 

a teljes telek terület oktatási 
művelődési, egészségügyi, szociális, 

rekreációs, illetve sportlétesítmények és 
azokhoz kapcsolódó létesítmények 

elhelyezésére szolgáló terület 

  

31.  036/293 

a teljes telek terület oktatási 
művelődési, egészségügyi, szociális, 

rekreációs, illetve sportlétesítmények és 
azokhoz kapcsolódó létesítmények 

elhelyezésére szolgáló terület 

  

32.  036/301 

a teljes telek terület oktatási 
művelődési, egészségügyi, szociális, 

rekreációs, illetve sportlétesítmények és 
azokhoz kapcsolódó létesítmények 

elhelyezésére szolgáló terület 

  

33.  036/352 656646,54 256669,51   
34.   657136,8 256465,99   
35.   657134,94 256462,38   
36.   656647,09 256665,6   

37.  036/379 

a teljes telek terület oktatási 
művelődési, egészségügyi, szociális, 

rekreációs, illetve sportlétesítmények és 
azokhoz kapcsolódó létesítmények 

elhelyezésére szolgáló terület 

  

38.  036/380 

a teljes telek terület oktatási 
művelődési, egészségügyi, szociális, 

rekreációs, illetve sportlétesítmények és 
azokhoz kapcsolódó létesítmények 

elhelyezésére szolgáló terület 

  

39.  036/381 

a teljes telek terület oktatási 
művelődési, egészségügyi, szociális, 

rekreációs, illetve sportlétesítmények és 
azokhoz kapcsolódó létesítmények 

elhelyezésére szolgáló terület 

  

40.  036/382 

a teljes telek terület oktatási 
művelődési, egészségügyi, szociális, 

rekreációs, illetve sportlétesítmények és 
azokhoz kapcsolódó létesítmények 

elhelyezésére szolgáló terület 

  

41.  036/383 656737,79 256483,08 656737,79 256483,08 
42.   656740,98 256481,38 656740,98 256481,38 
43.   656762,26 256532,7 656747,13 256421,25 
44.   656731,18 256547,85 656743,97 256422,84 
45.  036/384 656740,98 256481,38 656740,98 256481,38 
46.   656778,65 256461,29 656778,65 256461,29 
47.   656803,62 256512,55 656756,65 256416,14 
48.   656762,26 256532,7 656747,13 256421,25 
49.  036/385 656778,65 256461,29 656778,65 256461,29 
50.   656783,65 256458,63 656783,65 256458,63 
51.   656808,71 256510,07 656761,65 256413,48 
52.   656803,62 256512,55 656756,65 256416,14 
53.  036/386 656783,65 256458,63 656783,65 256458,63 
54.   656792,01 256454,17 656792,01 256454,17 
55.   656817,23 256505,92 656770,03 256409,04 
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56.   656808,71 256510,07 656761,65 256413,48 
57.  036/387 656792,01 256454,17 656792,01 256454,17 
58.   656794,13 256453,04 656794,13 256453,04 
59.   656819,36 256504,87 656772,14 256407,92 
60.   656817,23 256505,92 656770,03 256409,04 
61.  036/388 656794,13 256453,04 656794,13 256453,04 
62.   656759,05 256452,55 656759,05 256452,55 
63.   656820,32 256504,41 656773,07 256407,43 
64.   656819,36 256504,87 656772,14 256407,92 
65.  036/389 656759,05 256452,55 656759,05 256452,55 
66.   656808,59 256445,33 656808,59 256445,33 
67.   656834,1 256497,7 656786,62 256400,24 
68.   656820,32 256504,41 656773,07 256407,43 
69.  036/390 656808,59 256445,33 656808,59 256445,33 
70.   656840,79 256428,16 656840,79 256428,16 
71.   656866,89 256481,73 656818,86 256383,13 
72.   656834,1 256497,7 656786,62 256400,24 
73.  036/391 656840,79 256428,16 656840,79 256428,16 
74.   656847,58 256424,54 656847,58 256424,54 
75.   656873,8 256478,36 656825,65 256379,53 
76.   656866,89 256481,73 656818,86 256383,13 
77.  036/392 656847,58 256424,54 656847,58 256424,54 
78.   656866,96 256414,21 656866,96 256414,21 
79.   656893,53 256468,74 656845,05 256369,24 
80.   656873,8 256478,36 656825,65 256379,53 
81.  036/393 656866,96 256414,21 656866,96 256414,21 
82.   656917,29 256387,38 656917,29 256387,38 
83.   656944,77 256443,78 656896,88 256345,47 
84.   656893,53 256468,74 656845,05 256369,24 
85.  036/394 656917,29 256387,38 656917,29 256387,38 
86.   656921,3 256385,24 656921,3 256385,24 
87.   656948,85 256441,79 656901,31 256344,19 
88.   656944,77 256443,78 656896,88 256345,47 
89.  036/395 656921,3 256385,24 656921,3 256385,24 
90.   656936,84 256376,95 656936,84 256376,95 
91.   656962,11 256435,33 656916,29 256339,53 
92.   656948,85 256441,79 656901,31 256344,19 

  ”
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3. melléklet az 513/2021. (iX. 3.) korm. rendelethez
„4. melléklet a 224/2019. (IX. 25.) Korm. rendelethez

A közlekedési és közműelhelyezési, hírközlési területek lehatárolása

 A B 

1.   Közlekedési és közműelhelyezési, hírközlési területek 
lehatárolása 

2.   EOV Koordináták 

3.  Helyrajzi szám y x 

4.  015/14 

      656430,17 
      656427,63 
      656424,37 
      656423,10 

257345,90 
257349,52 
257359,29 
257369,40 

5.  034/95 

656448,25 

656435,43 

656439,62 

656444,63 

656450,68 

656455,01 

656649,15 

656639,91 

656640,42 

656653,39 

656667,36 

656676,03 

656691,40 
 

257366,59 

257374,60 

257389,01 

257403,14 

257416,87 

257424,95 

257781,08 

257782,17 

257783,11 

257786,10 

257797,69 

257812,86 

257812,61 
 

6.  034/97 
656468,63 

656448,25 

656492,72 
 

257353,85 

257366,59 

257448,17 
 

7.  035/7 

656481,50 

656424,24 

656488,44 

656432,76 

656443,82 
 

257330,36 

257381,60 

257341,47 

257356,90 

257354,74 
 

8.  036/396 
656436,50 

656438,22 

656432,76 
 

257356,17 

257298,57 

257356,90 
 

9.  036/397 

656443,82 

656437,80 

656436,50 

656438,22 
 

257354,74 

257303,27 

257356,17 

257298,57 
 

10.  036/398 

656444,33 

656437,38 

656443,82 

656437,80 
 

257354,63 

257308,02 

257354,74 

257303,27 
 

11.  036/399 

656448,13 

656436,87 

656444,33 

656437,38 
 

257352,31 

257313,78 

257354,63 

257308,02 
 



7606	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	162.	szám	

12.  036/400 

656451,61 

656436,28 

656448,13 

656436,87 
 

257350,02 

257320,37 

257352,31 

257313,78 
 

13.  036/401 

656454,59 

656435,60 

656451,61 

656436,28 
 

257348,06 

257328,07 

257350,02 

257320,37 
 

14.  036/402 

656457,19 

656434,86 

656454,59 

656435,60 
 

257346,35 

257336,33 

257348,06 

257328,07 
 

15.  036/403 

656459,34 

656433,60 

656457,19 

656434,86 
 

257344,94 

257350,56 

257346,35 

257336,33 
 

16.  036/404 

656461,46 

656433,19 

656459,34 

656433,60 
 

257343,57 

257355,20 

257344,94 

257350,56 
 

17.  036/405 

656440,28 

656438,33 

656433,19 

656463,91 

656461,46 
 

257296,23 

257297,25 

257355,20 

257341,93 

257343,57 
 

18.  036/406 

656463,91 

656440,28 

656487,15 

656488,55 

656481,91 

656478,33 

656475,43 

656474,81 

656481,50 
 

257341,93 

257296,23 

257271,43 

257274,07 

257279,74 

257287,48 

257302,79 

257319,66 

257330,36 
 

19.  036/546 

656498,87 

656494,85 

656480,48 

656485,27 

656438,67 

656439,98 

656462,17 
 

257214,57 

257206,49 

257258,83 

257267,88 

257290,54 

257272,33 

257223,84 
 

20.  036/547 

      656485,27 
      656438,67 
      656457,15 
      656438,33 

257267,88 
257290,54 
257271,43 
257297,25 

21.  036/6 
656491,89 

656479,89 

257208,22 

257185,28 
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656462,17 
 

257223,84 
 

22.  036/7 

656501,84 

656485,82 

656491,89 

656479,89 
 

257202,85 

257171,70 

257208,22 

257185,28 
 

23.  036/8 

656503,84 

656486,98 

656501,84 

656485,82 
 

257201,79 

257169,03 

257202,85 

257171,70 
 

24.  036/9 

656505,24 

656487,98 

656504,82 

656503,84 

656486,98 
 

257200,32 

257166,76 

257201,27 

257201,79 

257169,03 
 

25.  036/10 

656516,00 

656497,81 

656505,24 

656487,98 
 

257176,28 

257140,94 

257200,32 

257166,76 
 

26.  036/11 

656523,78 

656504,84 

656516,00 

656497,81 
 

257158,85 

257122,05 

257176,28 

257140,94 
 

27.  036/12 

656527,43 

656508,14 

656523,78 

656504,84 
 

257150,53 

257113,19 

257158,85 

257122,05 
 

28.  036/13 

656527,78 

656508,41 

656527,43 

656508,14 
 

257149,71 

257112,46 

257150,53 

257113,19 
 

29.  036/14 

656528,43 

656509,93 

656527,78 

656508,41 
 

257145,86 

257108,36 

257149,71 

257112,46 
 

30.  036/15 

656530,84 

656511,24 

656528,43 

656509,93 
 

257142,55 

257104,86 

257145,86 

257108,36 
 

31.  036/16 

656532,14 

656512,45 

656530,84 

656511,24 
 

257139,46 

257101,60 

257142,55 

257104,86 
 

32.  036/17 

656539,88 

656520,08 

656532,14 

656512,45 
 

257120,46 

257082,39 

257139,46 

257101,60 
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33.  036/18 

656541,86 

656522,12 

656539,88 

656520,08 
 

257115,45 

257077,50 

257120,46 

257082,39 
 

34.  036/19 

656542,30 

656522,58 

656541,86 

656522,12 
 

257114,32 

257076,40 

257115,45 

257077,50 
 

35.  036/20 

656547,08 

656527,53 

656542,30 

656522,58 
 

257102,12 

257064,52 

257114,32 

257076,40 
 

36.  036/21 

656548,87 

656529,39 

656547,08 

656527,53 
 

257097,54 

257060,07 

257102,12 

257064,52 
 

37.  036/22 

656549,48 

656530,02 

656548,87 

656529,39 
 

257095,98 

257058,55 

257097,54 

257060,07 
 

38.  036/23 

656550,39 

656530,96 

656549,48 

656530,02 
 

257093,65 

257056,29 

257095,98 

257058,55 
 

39.  036/24 

656552,36 

656533,00 

656550,39 

656530,96 
 

257088,63 

257051,40 

257093,65 

257056,29 
 

40.  036/25 

656552,81 

656533,47 

656552,36 

656533,00 
 

257087,46 

257050,27 

257088,63 

257051,40 
 

41.  036/26 

656553,70 

656534,46 

656552,81 

656533,47 
 

257085,19 

257047,89 

257087,46 

257050,27 
 

42.  036/27 

656553,95 

656534,72 

656553,70 

656534,46 
 

257084,55 

257047,27 

257085,19 

257047,89 
 

43.  036/28 

656554,23 

656535,02 

656553,95 

656534,72 
 

257083,83 

257046,57 

257084,55 

257047,27 
 

44.  036/29 656555,04 

656535,84 

257081,77 

257044,58 
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656554,23 

656535,02 
 

257083,83 

257046,57 
 

45.  036/30 

656537,07 

656556,34 

656555,04 

656535,84 
 

257041,63 

257078,43 

257081,77 

257044,58 
 

46.  036/31 

656538,07 

656556,71 

656537,07 

656556,34 
 

257041,10 

257077,49 

257041,63 

257078,43 
 

47.  036/32 

656557,57 

656539,63 

656538,07 

656556,71 
 

257075,29 

257040,27 

257041,10 

257077,49 
 

48.  036/33 

656543,64 

656559,78 

656557,57 

656539,63 
 

257038,15 

257069,65 

257075,29 

257040,27 
 

49.  036/34 
656579,54 

656543,64 

656559,78 
 

257019,15 

257038,15 

257069,65 
 

50.  036/544 
656503,84 

656496,72 

656499,93 
 

257201,79 

257205,55 

257212,19 
 

51.  036/545 

656496,72 

656499,93 

656498,87 

656494,85 
 

257205,55 

257212,19 

257214,57 

257206,49 
 

52.  036/275 
656575,31 

656559,50 

656539,49 
 

257016,87 

256986,00 

257035,83 
 

53.  036/274 

656572,67 

656592,21 

656575,31 

656559,50 

656581,76 
 

256949,14 

256986,73 

257016,87 

256986,00 

257013,45 
 

54.  036/273 

656601,70 

656582,26 

656572,67 

656592,21 
 

256961,67 

256923,71 

256949,14 

256986,73 
 

55.  036/272 

656589,87 

656608,19 

656601,70 

656582,26 
 

256902,87 

256938,62 

256961,67 

256923,71 
 

56.  036/271 656613,03 

656596,40 

256917,53 

256885,03 
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656589,87 

656608,19 
 

256902,87 

256938,62 
 

57.  036/270 

656601,81 

656617,08 

656613,03 

656596,40 
 

256870,21 

256900,02 

256917,53 

256885,03 
 

58.  036/269 

656619,37 

656605,88 

656601,81 

656617,08 
 

256885,41 

256859,07 

256870,21 

256900,02 
 

59.  036/268 

656609,90 

656620,69 

656619,37 

656606,32 

656605,88 
 

256855,97 

256877,02 

256885,41 

256857,87 

256859,07 
 

60.  036/267 

656622,00 

656614,31 

656609,90 

656620,69 
 

256868,65 

256853,64 

256855,97 

256877,02 
 

61.  036/266 

656623,32 

656618,73 

656622,00 

656614,31 
 

256860,25 

256851,30 

256868,65 

256853,64 
 

62.  036/265 

656620,51 

656623,85 

656623,32 

656618,73 
 

256850,36 

256856,87 

256860,25 

256851,30 
 

63.  036/264 

656622,36 

656624,40 

656620,51 

656623,85 
 

256849,38 

256853,36 

256850,36 

256856,87 
 

64.  036/263 
656625,26 

656622,36 

656624,40 
 

256847,85 

256849,38 

256853,36 
 

65.  036/127 

  656539,49 
  656575,31 
  656581,76 
  656579,54 
  656537,07 

257035,83 
257016,87 
257013,45 
257019,15 
257041,63 

66.  036/257 

a teljes telek terület 
oktatási művelődési, 
egészségügyi, szociális, 
rekreációs, illetve 
sportlétesítmények és 
azokhoz kapcsolódó 
létesítmények 
elhelyezésére szolgáló 
terület 
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67.  036/260 

a teljes telek terület 
oktatási művelődési, 
egészségügyi, szociális, 
rekreációs, illetve 
sportlétesítmények és 
azokhoz kapcsolódó 
létesítmények 
elhelyezésére szolgáló 
terület 

 

  ”
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint  
 az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 31/2021. (IX. 3.) MNB rendelete
a nem teljesítő kitettségre és az átstrukturált követelésre vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 
39/2016. (X. 11.) MNB rendelet módosításáról

A hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290.  § (6)  bekezdésében és a  befektetési 
vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007.  évi 
CXXXVIII. törvény 180.  § (6)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi 
CXXXIX. törvény 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A  nem teljesítő kitettségre és az  átstrukturált követelésre vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 
39/2016. (X. 11.) MNB rendelet 11. § (1) bekezdése a következő d) és e) ponttal egészül ki:
(Az intézmény csak az  ellenkezőjét hitelt érdemlő módon alátámasztó bizonyítékra alapozva tekinthet el a  következő 
adósságeszközök átstrukturált követelésnek történő minősítésétől:)
„d) a  szerződésmódosítást megelőző 90 napon belül az  intézmény belső minősítési rendszereiben sor került 
a kötelezett nemteljesítési valószínűségének (PD) növelésére,
e) a szerződésmódosítást megelőző 90 napon belül a kötelezett az intézmény által működtetett korai jelzőrendszer 
alapján különleges eljárás, szorosabb monitoringtevékenység alá került.”

2. §  A  nem teljesítő kitettségre és az  átstrukturált követelésre vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 
39/2016. (X. 11.) MNB rendelet
a) 4. § b) pontjában a „beleértve” szövegrész helyébe a „beleértve a többszörös szerződésmódosítások kezelését 

és” szöveg,
b) 15.  § (1)  bekezdés c)  pontjában az  „az átstrukturálást követően nem áll fenn” szövegrész helyébe 

az „a minősítés időpontjában nem áll fenn” szöveg
lép.

3. §  Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.

  Dr. Matolcsy györgy s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 32/2021. (IX. 3.) MNB rendelete
az ügyfél- és partnerminősítés, valamint a fedezetértékelés prudenciális követelményeiről szóló  
40/2016. (X. 11.) MNB rendelet módosításáról

A hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290.  § (7)  bekezdésében és a  befektetési 
vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007.  évi 
CXXXVIII. törvény 180.  § (7)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi 
CXXXIX. törvény 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az  ügyfél- és partnerminősítés, valamint a  fedezetértékelés prudenciális követelményeiről szóló 40/2016. (X. 11.) 
MNB rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § Az intézmény a fedezetértékeléssel összefüggésben – az általa végzett tevékenységekben és az alkalmazott 
üzleti modellben rejlő kockázatok jellegével, nagyságrendjével, összetettségével arányos módon – belső 
szabályzatban rögzíti:
a) a  fedezetértékelés – beleértve a  kockázatvállalás során, a  biztosíték elfogadása előtt történő értékelést 
(elfogadhatóság és érték meghatározása), valamint a  fedezetek rendszeres, utólagos értékelését – eljárásrendjét, 
felelősségi és hatásköri szabályait,
b) az  elfogadható fedezettípusokat, elkülönítve a  tőkekövetelmény-számítás során figyelembe nem vehető, 
de a  hitelkockázat mérséklése érdekében alkalmazható biztosítéktípusokat (ingó és ingatlan vagyontárgyak, 
követelések), valamint jogi kikötéseket és szerződéseket,
c) a  fedezetek elfogadhatóságának értékelésénél alapul veendő tényezőket és szempontokat (például 
jogi érvényesíthetőség, illetve az  azt korlátozó tényezők, hozzáférhetőség, likviditás, mobilizálhatóság), 
fedezettípusonkénti bontásban,
d) az alkalmazott ügyfél- és partner-, valamint ügyletkockázati kategóriák fedezettségi követelményeit,
e) a  fedezetek értékének meghatározására alkalmazott módszereket, fedezettípusonkénti bontásban, beleértve 
a  kockázatvállalási és -kezelési folyamat egyes fázisai tekintetében a  statisztikai alapú értékelés alkalmazásának 
feltételeit is,
f ) a különféle fedezetek együttes alkalmazásának gyakorlatát, a fedezetek bevonásának sorrendjét,
g) az értékelési szakvélemény, értékbecslés, értékelési jelentés tartalmi és formai követelményeit,
h) az értékelő által adott értékelés felülvizsgálatának és esetleges korrekciójának folyamatát és eljárásrendjét,
i) azon eseteket, amikor a  fedezet értékelését csak külső értékelő bevonásával lehet lefolytatni (például 
összeférhetetlenség miatt vagy kockázatkezelési megfontolásból),
j) amennyiben a  fedezetek értékelésével az  intézmény harmadik felet bíz meg, az  értékeléssel megbízott féllel és 
az értékeléssel szemben támasztott általános, minimális elvárásokat,
k) a fedezetek utólagos értékelésének gyakoriságát, fedezettípusonkénti bontásban,
l) a  fedezetek értékében, meglétében, hozzáférhetőségében és érvényesíthetőségében bekövetkező változások 
esetén alkalmazandó eljárásokat,
m) a fedezetek érvényesítésére, értékesítésére vonatkozó előírásokat (feltételek, időpontok, felelősök),
n) a fedezetekre vonatkozó nyilvántartási és dokumentációs követelményeket.”

2. §  Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.

  Dr. Matolcsy györgy s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A miniszterelnök általános helyettesének 3/2021. (IX. 3.) TNM rendelete
a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról szóló 4/2019. (VI. 13.) TNM rendelet módosításáról

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 156.  § (2)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 32.  § (1)  bekezdés 3.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról szóló 4/2019. (VI. 13.) TNM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (10) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Ösztöndíjban középfokú iskolánként legfeljebb tizenkettő, ezen belül évfolyamonként legfeljebb hat tanuló 
részesülhet.”

2. §  Az R. a következő 6. §-sal egészül ki:
„6.  § (1) E  rendeletnek a  Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjról szóló 4/2019. (VI. 13.) TNM rendelet módosításáról 
szóló 3/2021. (IX. 3.) TNM rendelet (a továbbiakban: Módr.) által módosított 1.  § (4)  bekezdését, 2.  § (1) és 
(10) bekezdését a Módr. hatálybalépését követően meghirdetett pályázatokra kell alkalmazni.
(2) A  2021. évben a  2.  § (1)  bekezdésétől eltérően a  miniszter a  Módr. hatálybalépését követő 30 napon belül  
egy újabb, középfokú iskolánként legfeljebb négy tanuló ösztöndíjban részesítésére vonatkozó pályázati felhívást 
tesz közzé.
(3) A (2) bekezdés szerinti pályázatra e rendelet rendelkezéseit a következő eltérésekkel kell alkalmazni:
a) az  ösztöndíj folyósítására az  1.  § (4)  bekezdésétől eltérően az  (1)  bekezdésben megállapított pályázati felhívást 
követő szeptember 1. napját követő két tanítási évben – a nyári szünet időtartamának kivételével – kerül sor,
b) a  pályázaton a  2.  § (4)  bekezdés b)  pontjától eltérően az  a  magyar állampolgárságú tanuló vehet részt, aki 
az  érettségi megszerzésére irányuló képzés utolsó évfolyamot megelőző évfolyamának megkezdésére jogosult, 
továbbá akinek a tanulmányi eredménye a 2019/2020. tanév végén számított 4,0 átlageredményt eléri,
c) a  pályázati felhívás alapján ösztöndíjban részesíthető tanulók létszáma a  2.  § (10)  bekezdésétől eltérően 
középfokú iskolánként legfeljebb négy tanuló,
d) a részbeszámolót az ösztöndíjas és a középfokú iskola a 4. § (3) bekezdésétől eltérően az ösztöndíj-támogatással 
érintett első tanév végén készíti el és nyújtja be a miniszternek.”

3. §  Az R.
a) 1. § (4) bekezdésében a „megállapítását” szövegrész helyébe a „3. § (1) bekezdése szerinti döntést” szöveg,
b) 2.  § (1)  bekezdésében a „– legkésőbb minden tanév utolsó napjáig –” szövegrész helyébe a „– legkésőbb 

minden tanév utolsó napját megelőző 60 napon belül –” szöveg
lép.

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

  Dr. semjén zsolt s. k.,
  a miniszterelnök általános helyettese
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 463/2021. (IX. 3.) KE határozata
rektori megbízásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés d)  pontja, valamint a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény  
37. § (8) bekezdése alapján – az  innovációért és technológiáért felelős miniszternek a  fenntartóval egyetértésben 
tett javaslatára – az  Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetemen pallinger zoltán tibor egyetemi tanárt 
a  2021. szeptember 1. napjától 2024. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra megbízom a  rektori feladatok 
ellátásával.

Budapest, 2021. július 30.

  áder jános s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. július 30.

  Dr. palkovics lászló s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter

KEH ügyszám: KEH/03424-2/2021.

A Kormány 1619/2021. (IX. 3.) Korm. határozata
a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 végrehajtásának a 2021–2024. évekre szóló 
kormányzati intézkedési tervéről

A Kormány a  Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 című dokumentumban (a továbbiakban: MNTFS 2030) 
foglalt célkitűzések megvalósítása és a  stratégiában megfogalmazott felzárkózáspolitikai elvek érvényesítése érdekében, 
összhangban az  Európai Unió a  roma népességet és a  szegénység csökkentését, a  társadalmi kohézió erősítését célzó 
szakpolitikai törekvéseivel
 1.  elfogadja az  1.  melléklet szerinti Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 végrehajtásának 

a  2021–2024. évekre szóló kormányzati intézkedési tervét (a továbbiakban: Intézkedési terv), és elrendeli annak 
végrehajtását, a rendelkezésre álló források figyelembevételével;

 2.  felhívja az érintett minisztereket, hogy az Intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtásáról 2022-től kezdődően 
kétévente készítsenek tájékoztatót a belügyminiszter részére;

felelős: érintett miniszterek
határidő: első alkalommal 2023. március 1., ezt követően kétévente március 1.

 3.  felhívja az  érintett minisztereket, hogy az  MNTFS 2030 céljait, beavatkozási területeit és szempontjait, valamint 
az  Intézkedési tervben foglalt feladatokat vegyék figyelembe a  szakpolitikák alakítása, valamint a  hazai és 
a 2021–2027-es időszak uniós társfinanszírozású programjainak tervezése és végrehajtása során;

felelős: érintett miniszterek
határidő: folyamatos
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 4.  felhívja a belügyminisztert, hogy a 2. pontban foglaltak szerint elkészített tájékoztatók alapján kétévente készítsen 
jelentést a Kormány részére az Intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtásáról;

felelős: belügyminiszter
határidő: első alkalommal 2023. május 31., ezt követően kétévente május 31.

 5.  felhívja a belügyminisztert, hogy gondoskodjon az Európai Unió Nemzeti Roma Kapcsolattartó Pontok Hálózatával 
való együttműködéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról.

felelős: belügyminiszter
határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1619/2021. (iX. 3.) korm. határozathoz

A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 végrehajtásának a 2021–2024. évekre szóló 
kormányzati intézkedési terve

I. Születés és gyermekkor

 1. Folytatni kell a  hátrányos helyzetű családoknak a  gyermek legkorábbi életkorától szolgáltatásokat nyújtó Biztos 
Kezdet Gyerekházak rendszerének területi alapú fejlesztését.

felelős: társadalmi felzárkózásért felelős miniszter
határidő: az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Plusz (a továbbiakban: EFOP Plusz) tervidőszak 

ütemezésének megfelelően, folyamatos
 2. Járási szinten összehangolt, a  teljes gyermek-életutat átfogó intézkedésekkel kell megerősíteni a  gyermekek és 

családjaik számára esélyteremtő szolgáltatásokat, valamint a szakmai hálózatok működtetését.
felelős: társadalmi felzárkózásért felelős miniszter
határidő: az EFOP Plusz tervidőszak ütemezésének megfelelően, folyamatos

 3. A gyermekek családban való nevelkedésének elősegítése érdekében biztosítani kell, hogy a  rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre valamennyi rászoruló család jogosulttá váljon.

felelős: szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
határidő: 2021-től, folyamatos

 4. Annak érdekében, hogy a  szolgáltatáshiányos kisebb településeken is elérhetők legyenek a  gyermekek és 25 év 
alatti fiatalok számára a  hiányzó, egymásra épülő felzárkózást segítő szolgáltatások, folytatni kell a  gyermekes 
családok és fiatalok megszólítását és bevonását célzó programokat, amelyek a  helyi közösségek megújulása, 
fejlesztése mellett elősegítik a  szolgáltatások biztosításához szükséges szakmai és szakmaközi együttműködések 
megerősítését is.

felelős: társadalmi felzárkózásért felelős miniszter
határidő: folyamatos

 5. A kora gyermekkori időszakra koncentráló, komplex célzású beavatkozásokkal kell erősíteni a  „Felzárkózó 
települések” program első két évében bevont településeken élő gyermekek felzárkózását.

felelős: diagnózis alapú felzárkózási roma stratégia előkészítésének és végrehajtásának koordinálásáért 
felelős miniszterelnöki biztos

határidő: az EFOP, illetve a  Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv tervidőszak ütemezésének 
megfelelően, folyamatos

 6. A korai nevelés feltételeinek bővítése, a  társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése és a  szülők foglalkoztatási 
esélyeinek növelése érdekében folytatni kell a bölcsődei férőhelyek számának területileg is kiegyenlített növelését, 
valamint magasan képzett szakemberállomány (kisgyermeknevelők) biztosítását.

felelős: társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter 
gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter 
gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter



MA G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	162.	szám 7617

határidő: a Terület- és településfejlesztési Operatív Program Plusz (a továbbiakban: TOP Plusz), illetve 
az  EFOP Plusz, valamint a  Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv tervidőszak ütemezésének 
megfelelően, folyamatos

II. Köznevelési, szakképzési, felsőoktatási rendszer – óvodától egyetemig

 1. Az óvodai nevelés minőségének fejlesztése érdekében folytatni kell az óvodai esélyteremtés területén megkezdett 
fejlesztéseket, figyelmet kell fordítani a kiépített szakmai módszertan és szakemberhálózat fejlesztésére.

felelős: társadalmi felzárkózásért felelős miniszter
határidő: az EFOP Plusz tervidőszak ütemezésének megfelelően, folyamatos

 2. Folytatni kell az  óvodai infrastruktúra fejlesztését a  hatékony intézményi nevelési feladatok ellátása érdekében. 
Biztosítani kell a  gyermeki személyiség kibontakozását segítő pedagógiai, kisgyermeknevelői tevékenységek 
megszervezéséhez, végrehajtásához szükséges tárgyi eszközök beszerzését, fejlesztését.

felelős: oktatásért felelős miniszter
határidő: a TOP Plusz tervidőszak ütemezésének megfelelően, folyamatos

 3. A hátrányos helyzetű gyermekek családban nevelkedése és a  szegénység csökkentése, illetve a  társadalmi 
kapcsolatainak kiszélesítése érdekében folytatni kell a  köznevelési kollégiumokra épülő, felzárkózást segítő 
szolgáltatások fejlesztését.

felelős: társadalmi felzárkózásért felelős miniszter
határidő: az EFOP Plusz tervidőszak ütemezésének megfelelően, folyamatos

 4. Az iskolai szemléletformálás, illetve ezzel összefüggésben a  hazai vagy külföldi testvériskolai kapcsolatok 
fejlesztésére támogatni kell a  szociokulturális hátrányokkal küzdő tanulók számára a  társadalmi mobilitás 
elősegítését célzó, kompetenciafejlesztő iskolai és szabadidős tevékenységeket.

felelős: társadalmi felzárkózásért felelős miniszter
határidő: az EFOP Plusz tervidőszak ütemezésének megfelelően, folyamatos

 5. A hátrányos helyzetű gyermekek családi hátteréből származó hátrányok kompenzálása és továbbtanulási esélyeik 
növelése, a  társadalmi mobilitás elősegítése érdekében szükséges a  tanodák hálózatának további működtetése 
és fejlesztése. A  tanodák fejlesztési foglalkozásain kiemelt figyelmet kell fordítani a  digitális kompetenciák 
–  és  az  internetbiztonság, az  online médiatudatosság – fejlesztésére, egyebek mellett a  Digitális Rámpa képzési 
program, a Digitális Jólét Program Pontok és az e-sport eszközeivel.

felelős: társadalmi felzárkózásért felelős miniszter
határidő: az EFOP Plusz tervidőszak ütemezésének megfelelően, folyamatos

 6. Támogatni kell a  felzárkózást segítő szolgáltatások digitális infrastruktúrájának és hozzá kapcsolódó 
szolgáltatásainak fejlesztését. Az  információs és kommunikációs technológiai (IKT) eszközök lehetőségeinek 
kihasználásával is erősíteni kell a hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok képességeinek fejlesztését.

felelős: társadalmi felzárkózásért felelős miniszter
határidő: folyamatos

 7. A hátrányos helyzetű tanulók iskolai előrehaladásának támogatására szükséges az  anyagi és tanulási támogatást 
nyújtó, komplex középiskolai, szakképzési és felsőoktatási Útravaló ösztöndíj programok folytatása, továbbfejlesztése.

felelős: társadalmi felzárkózásért felelős miniszter
határidő: 2021-től, folyamatos

 8. Fiatalkori életútjuk veszélyeztetettsége, halmozódó társadalmi hátrányaik miatt kiemelten fontos a  szegény 
családokban élő roma lányok végzettség nélküli iskolaelhagyásának csökkentése, foglalkoztathatóságuk 
megalapozása, továbbtanulási lehetőségeik támogatása, az e célokat szolgáló programok folytatása, kiterjesztése.

felelős: társadalmi felzárkózásért felelős miniszter
határidő: az EFOP Plusz tervidőszak ütemezésének megfelelően, folyamatos

 9. A társadalmi felzárkózásban, a gyermekek iskolai karrierjének, társadalmi mobilitásának alakulásában meghatározó 
szerepe van a  pedagógusok problémaérzékenységének, társadalomismereti, pedagógiai módszertani 
felkészültségének, különös tekintettel az  online környezet pedagógiai módszertant érintő komplex lehetőségeire 
és kihívásaira. Ennek erősítésére szükséges a  tanító és tanár szakos hallgatók képzésének tematikus áttekintése, 
gyakorlatorientált fejlesztése a társadalmi felzárkózás területén.

felelős: társadalmi felzárkózásért felelős miniszter 
oktatásért felelős miniszter

határidő: az EFOP Plusz tervidőszak ütemezésének megfelelően, folyamatos
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 10. A roma fiatalok sikeres diplomaszerzése, társadalmi szerepvállalásuk és közösségi aktivitásuk megerősítése 
érdekében szükséges a  roma szakkollégiumi szolgáltatások továbbfejlesztése, egyebek mellett digitális képzések 
kialakítása. A  továbbtanulás támogatása, az  érettségizett romák arányának növelése érdekében erősíteni kell 
a középiskolák és a szakkollégiumok közötti kapcsolatokat.

felelős: társadalmi felzárkózásért felelős miniszter
határidő: az EFOP Plusz tervidőszak ütemezésének megfelelően, folyamatos

 11. A szakmailag elhivatott, nemzetiségi pedagógus-utánpótlás biztosításának elősegítése érdekében folytatni 
kell a  nemzetiségi pedagógusképzési ösztöndíjprogramot, kiemelt figyelemmel a  roma nemzetiségi 
pedagógusképzésben részt vevő hallgatókra.

felelős: nemzetiségpolitikáért felelős miniszter
határidő: 2021-től, folyamatos

 12. A rendelkezésre álló költségvetési források figyelembevételével meg kell vizsgálni annak lehetőségeit, hogy 
bevezetésre kerülhessen az  általános iskola alsó tagozatos tanulóinak intézményi gyermekétkeztetésében 
a  bölcsődés, óvodás gyermekek részére már biztosított kedvezményrendszer. Ugyancsak a  rendelkezésre álló 
költségvetési források figyelembevétele mellett javasolt továbbá a  jogosulti kör bővítése a  családbafogadó 
gyám gyámsága alatt álló gyermekekkel. Vizsgálandó annak lehetősége, hogy biztosítani lehessen a  rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult középiskolás tanulók esetében az  intézményi gyermekétkeztetés 90%-os 
térítési díjkedvezménnyel történő igénybevételét a jelenlegi 50%-os kedvezmény helyett, továbbá javasolt bővíteni 
a jogosulti kört a családbafogadó gyám gyámsága alatt álló tanulókkal.

felelős: gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter
határidő: 2022-től, folyamatos

 13. A rendelkezésre álló költségvetési források függvényében javasolt kiterjeszteni az  ingyenes szünidei 
gyermekétkeztetés jogosulti körét a  hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetűnek nem minősülő, rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekre, valamint vizsgálni a családbafogadó gyám gyámsága alatt álló 
gyermekekre történő kiterjesztés lehetőségét is.

felelős: gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter
határidő: 2021-től, folyamatos

 14. Folytatni kell a  rászoruló 1–8. évfolyamos tanköteles korú gyermekek számára összeállított tanszercsomag éves, 
rendszeres juttatását.

felelős: szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
határidő: a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP), majd az EFOP Plusz tervidőszak 

ütemezésének megfelelően, folyamatos
 15. A Szakképzés 4.0 stratégiával összhangban folytatni kell a  végzettség nélküli iskolaelhagyás és lemorzsolódás 

megelőzését és csökkentését célzó intézkedéseket. Ennek érdekében a helyi igények alapján támogatni szükséges 
a  szakképző intézményeket a  kompetenciafejlesztést folytató előkészítő évfolyamok (orientációs fejlesztés és 
dobbantó program), valamint műhelyiskolai képzési forma minőségi, eredményes megvalósításában, illetve 
a korábbiak folytatásaként a tanulók alapkompetenciáinak és kulcskompetenciáinak mérésén alapuló, egyedi, illetve 
tanulócsoportban történő mentorált kompetenciafejlesztésben.

felelős: szakképzésért felelős miniszter
határidő: a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz (a továbbiakban: GINOP Plusz) 

tervidőszak ütemezésének megfelelően, folyamatos
 16. A Szakképzés 4.0 stratégiával összhangban támogatni kell az  Apáczai ösztöndíjprogram megvalósítását, mely 

speciális támogatás a rászorultsági helyzet és jó tanulmányi eredmény nyomán, pályázat útján adható.
felelős: szakképzésért felelős miniszter
határidő: a GINOP Plusz program tervidőszak ütemezésének megfelelően, folyamatos

 17. A szociokulturális és a területi hátrányok leküzdése érdekében folytatni kell a kulturális intézményekben megvalósuló 
tanórán kívüli nem formális és informális tanulási programok, tehetséggondozó foglalkozások támogatását.

felelős: kultúráért felelős miniszter
határidő: 2021-től, folyamatos

 18. A jelentősen átlag alatti teljesítményt nyújtó köznevelési intézmények eredményességének javítása érdekében 
szükséges az  oktatási környezet fejlesztése, a  digitális pedagógiai módszertanok és eszközök alkalmazása, 
a deszegregációs intézkedések megerősítése, elterjesztése.

felelős: oktatásért felelős miniszter
határidő: 2021-től, folyamatos
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 19. Folytatni kell az  iskolai eredményesség javítása, a  lemorzsolódás megelőzése érdekében az  iskolai eredményesség 
mutatói alapján fejlesztésre szoruló, alacsonyan teljesítő intézményeket célzó beavatkozások megvalósítását, 
eredményes pedagógiai-módszertani beavatkozások kiterjesztését.

felelős: oktatásért felelős miniszter
határidő: 2021-től, folyamatos

 20. Tovább kell fejleszteni a  pedagógiai-szakmai támogatást a  lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és 
pedagógiai támogató rendszer adataira is támaszkodva. További pedagógiai-módszertani megerősítése szükséges 
a jelzőrendszer alapján azonosított tantárgyi, pedagógiai területeknek, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókra 
vonatkozó feladatok értékelésének, a fenntartói szakmai ellenőrzés lebonyolításának. Kiemelt figyelemmel kell lenni 
az értékelési, mérési, ellenőrzési rendszerek tanulási és tudásmegosztási eszközként történő működésére, a mérési 
eredmények értelmezésével és hasznosíthatóságával kapcsolatos tudás további bővítésére.

felelős: oktatásért felelős miniszter
határidő: folyamatos

 21. Folytatni kell a  köznevelési intézmények felújítását, korszerűsítését és bővítését, valamint a  nevelés-oktatáshoz 
szükséges eszközökkel történő ellátását a  kevésbé fejlett régiókban a  minőségi és befogadó oktatási környezet 
megteremtése érdekében.

felelős: oktatásért felelős miniszter
határidő: a TOP Plusz tervidőszak ütemezésének megfelelően, folyamatos

 22. Ki kell alakítani az  állami fenntartású köznevelési intézményekben a  digitális eszközök használatához szükséges 
iskolai infrastruktúrát (internet, helyi hálózat fejlesztése), eszközbeszerzés (tantermi eszközpark fejlesztése, 
személyi használatra átadott eszközök), biztosítani kell az  intézmények honlapjainak, mobilalkalmazásainak 
akadálymentesítését, a DigKomp alapján a tanulók és a pedagógusok digitális kompetenciájának fejlesztését.

felelős: oktatásért felelős miniszter 
informatikáért felelős miniszter

határidő: 2021-től, folyamatos
 23. Fejleszteni kell a  sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelését támogató szolgáltatásokat, utazó 

gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatokat, eszközkölcsönzőket, utaztatási szolgáltatásokat. Szakmailag 
segíteni kell a  pedagógiai szakszolgálatok munkáját, javítani kell az  eszközellátottságot, a  hozzáférhetőséget, 
valamint segíteni kell az új eljárások adaptálását.

felelős: oktatásért felelős miniszter
határidő: 2021-től, folyamatos

 24. Programot kell indítani az  alapfokú művészeti iskolákban a  6–16 éves – köztük kiemelten a  hátrányos helyzetű, 
halmozottan hátrányos helyzetű – tehetségígéretek felismerésére, tehetségfejlesztésére, továbbtanulásuk, 
érettségiszerzésük, a  munkaerőpiacon jól hasznosítható szakmaszerzési esélyeik javítására, a  végzettség nélküli 
iskolaelhagyás csökkentésére.

felelős: oktatásért felelős miniszter
határidő: 2021-től, folyamatos

III. Ifjúsági ügyek, gyermekvállalás, családalapítás, életmód

 1. Támogatni kell a gyermekek családban történő nevelkedését. A gyermekvédelmi szakellátásba kerülés megelőzése 
érdekében erősíteni kell a  szülőkre irányuló figyelmet. A  családi válsághelyzetek, a  családban levő működési 
zavarok kezelése, csökkentése érdekében támogatni kell a  szülői kompetenciafejlesztésre, a  szülők edukációjára 
irányuló programok megvalósítását és a  megelőző közösségi alapú kezdeményezéseket. A  gyermekvédelmi 
szakellátásban részesülő gyermek esetében családi kapcsolatainak fenntartása, kialakítása érdekében innovatív 
programok kidolgozása vagy adaptálása szükséges. Indokolt a  vér szerinti családba történő hazagondozás vagy 
az örökbefogadás elősegítése, a hazagondozás hatékonyságának növelése és utánkövetése.

felelős: gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter
határidő: 2021-től, folyamatos

 2. A gyermekbántalmazás minden formájának visszaszorítása érdekében támogatni kell a  gyermekek bántalmazás 
vagy emberkereskedelem áldozatává válását megelőző egyedi és országos programok megvalósítását, beleértve 
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az  online zaklatás minden formájával összefüggő bántalmazást, áldozattá válást is, valamint fejleszteni kell 
a bántalmazott vagy emberkereskedelem áldozatává vált gyermekek támogatását célzó szolgáltatásokat.

felelős: gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter
határidő: 2021-től, folyamatos

 3. A gyermekvédelmi szakellátásban elhelyezett gyermekek, fiatal felnőttek társadalmi integrációjának elősegítése 
érdekében meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy azok a  kistelepülések, ahol nagyszámú nevelőszülői vagy 
gyermekotthoni férőhely működik, és ebből következően a településen élő gyermekek körében a gyermekvédelmi 
szakellátásban részesülők aránya magas, a  köznevelési és egészségügyi feladatellátás központi költségvetési 
támogatásában külön kompenzációs forrásban részesülhessenek. Ez az adott települési önkormányzatnak nyújtott 
támogatással, valamint az  adott településen működő iskolák többletfeladat-ellátásának kompenzációs célú 
támogatási lehetőségének megteremtésével érhető el.

felelős: gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter 
oktatásért felelős miniszter 
egészségügyért felelős miniszter

határidő: 2021-től, folyamatos
 4. Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy a szolgáltatáshiányos településeken, illetve az elmaradott településrészeken 

javuljon az  önkormányzatok által biztosított humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés, különös tekintettel 
a  családokról, gyermekekről, fogyatékos személyekről, időskorúakról, szenvedélybetegekről, pszichiátriai betegekről 
és hajléktalan emberekről gondoskodó szociális alapellátások vonatkozásában. A  költségvetési lehetőségeknek 
megfelelően szükséges a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló és a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló törvényben meghatározott szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása új 
szolgáltatások megszervezésével, illetve a már működő ellátások infrastrukturális fejlesztésével.

felelős: gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter 
szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter 
területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter 
felnőttképzésért felelős miniszter

határidő: a TOP Plusz tervidőszak ütemezésének megfelelően, 2021-től, folyamatos
 5. Azon hátrányos helyzetű embereknek, akik nem rendelkeznek minimális digitális kompetenciával sem, lehetővé 

kell tenni, hogy a mindennapi élethez, illetve a munkavégzéshez szükséges elemi szintű digitális kompetenciákat el 
tudják sajátítani.

felelős: informatikáért felelős miniszter 
társadalmi felzárkózásért felelős miniszter

határidő: 2022-től, folyamatos
 6. A gyermekek családban való nevelkedésének elősegítése, illetve a  családból történő kiemelésének elkerülése, 

továbbá a  krízishelyzetben lévő családok esetében a  család egységének megtartása érdekében szükséges 
az átmeneti elhelyezést nyújtó családok átmeneti otthona fejlesztése, különösképpen a külső férőhelyek számának 
növelése.

felelős:  gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter
határidő:  2021-től, folyamatos

 7. A sérülékeny csoportba tartozók, rászorulók segítséghez történő hozzájutásának bővítése érdekében javasolt 
a szolgáltatások nyitvatartási idejének meghosszabbítása és a hétvégi nyitvatartás biztosítása, hogy a szolgáltatás 
jobban igazodjon az igénybevevők szükségletéhez, igényéhez és a hozzátartozók munkaidejéhez.

felelős: szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
határidő: 2021-től, folyamatos

 8. Erősíteni kell a helyi közösségi tevékenységeket a közterek „közösségi tér funkcióinak” bővítésével, melynek részei 
a helyi kultúra, hagyományok, illetve egyéb, a helyi közösség által szervezett rendezvények lebonyolítására alkalmas 
térrészek kialakítása, fejlesztése, kapcsolódó eszközbeszerzések támogatása.

felelős: kultúráért felelős miniszter
határidő:  2021-től, folyamatos

 9. Meg kell alapozni a  hátrányos helyzetű fiatalok integrációjának elősegítésére, valamint aktivitásuk és társadalmi 
kohéziójuk növelését szolgáló élménypedagógiai, a fizikai aktivitásra építő programok infrastrukturális hátterét.

felelős: gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter 
államháztartásért felelős miniszter

határidő: 2021-től, folyamatos
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 10. Folytatni kell a  hátrányos helyzetű településeken tapasztalható szerhasználat kezelésével és megelőzésével 
kapcsolatos pilot programot, valamint ki kell kiterjeszteni azt a „Felzárkózó települések” programba bevont további 
településekre.

felelős: kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős miniszter
határidő: folyamatos

 11. A társadalmi kohézió erősítése érdekében komplex bűnmegelőzési és reintegrációs programokat kell indítani.
felelős: bűncselekmények megelőzéséért felelős miniszter
határidő: 2021-től, folyamatos

 12. Az iskola-egészségügy és a védőnői szolgálat prevenciós munkájának megerősítésén belül szükséges a teljes körű 
iskolai egészségfejlesztés továbbfejlesztése, gyakorlati megvalósulásának elősegítése, különösen a  hátrányos 
helyzetű településeken. Szükséges a  függőségek komplex megelőzése – beleértve a  digitális függőségeket is  – 
a  szociális kompetencia és készségek fejlesztésével, iskolán kívüli színtereket és családokat is bevonva, különös 
tekintettel a hátrányos helyzetű célcsoportra.

felelős: szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter 
oktatásért felelős miniszter 
egészségügyért felelős miniszter

határidő: 2021-től, folyamatos
 13. Prevenciós célú kampányok és foglalkozások szervezése az  emberkereskedelem potenciális áldozatai, különösen 

a  gyermekek, fiatal felnőttek felvilágosítása és tájékoztatása érdekében. A  célt több, a  gyakorlatban már bevált 
módon el lehet érni, mint például a  közösségimédia-felületek bevonásával vagy drámapedagógiai eszközök 
alkalmazásával.

felelős: rendészetért felelős miniszter
határidő: 2021-től, folyamatos

 14. Az emberkereskedelem veszélyének kitett felnőtteket célzó tájékoztató kampány a megelőzés lehetőségeiről, illetve 
áldozattá válásuk esetén a segítségkérés módjairól.

felelős: rendészetért felelős miniszter 
családpolitikáért felelős miniszter 
áldozatsegítésért felelős miniszter

határidő: 2021-től, folyamatos

IV. Foglalkoztatás, munkavállalás, felnőttképzés, szociális gazdaság

 1. A roma nők munkaerőpiaci helyzetének javítására, társadalmi megbecsülésének erősítésére folytatni kell a  roma 
nőket célzó foglalkoztatási programokat. A foglalkoztatási területek kiválasztásánál előnyben kell részesíteni azokat 
a szektorokat, amelyekben a  roma nők foglalkoztatása jelentős társadalmi igényeket szolgál ki, és a munkavégzés 
nyomán a közösség megbecsülését eredményezi.

felelős: társadalmi felzárkózásért felelős miniszter
határidő: az EFOP Plusz tervidőszak ütemezésének megfelelően, folyamatos

 2. Folytatni kell a  vidéki környezetben élő, hátrányos helyzetű családok felzárkózását és megélhetését támogató 
mezőgazdasági jellegű programokat.

felelős: társadalmi felzárkózásért felelős miniszter 
közfoglalkoztatásért felelős miniszter

határidő: 2021-től, folyamatos
 3. A leghátrányosabb helyzetű, nagy számban roma munkavállalók körében, továbbra is szükséges a  legalapvetőbb, 

általános iskolai végzettség megszerzésének támogatása, ennek érdekében a tanulást segítő, mentoráló programok 
folytatása.

felelős: társadalmi felzárkózásért felelős miniszter
határidő: az EFOP Plusz tervidőszak ütemezésének megfelelően, folyamatos

 4. Ösztönözni kell az alacsony iskolai végzettséggel, munkaerőpiacon keresett kompetenciával vagy szakképesítéssel 
nem rendelkező felnőtt lakosság, kiemelten a  közfoglalkoztatottak részvételét az  oktatásban, képzésben, és 
lehetőséget kell biztosítani számukra a  munkaerőpiaci szempontból releváns képzettség, ismeretek, készségek, 
kompetenciák – kiemelten az  alapfokú digitális kompetencia – megszerzésére. A  különböző képzettségi 
szinten, mentális és egészségi állapotban lévő közfoglalkoztatottak számára személyre szabottan nyújtott 
programcsomagokkal kell erősíteni elhelyezkedési esélyeiket a  nyílt munkaerőpiacon, hozzájárulva ezzel 
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a  hátrányos helyzet újratermelődésének megakadályozásához. Ösztönözni kell a  közfoglalkoztatottak nyílt 
munkaerőpiacra történő visszavezetését.

felelős: közfoglalkoztatásért felelős miniszter
határidő: az EFOP Plusz tervidőszak ütemezésének megfelelően, folyamatos

 5. Tovább kell erősíteni a  közfoglalkoztatás célzottságát. A  kedvezményezett térségekben fokozottan kell biztosítani 
a  közfoglalkoztatást azon személyek számára, akik a  nyílt munkaerőpiacra rövid időtávon belül nem vezethetők 
vissza. A  közfoglalkoztatás eszközeivel is támogatni kell a  legnehezebb helyzetű településeken a  felzárkózási 
programok megvalósítását.

felelős: közfoglalkoztatásért felelős miniszter
határidő: 2021-től, folyamatos

 6. Aktív munkaerőpiaci programot kell megvalósítani a  nem dolgozó és nem tanuló fiatalok munkaerőpiaci 
helyzetének javítására.

felelős: foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
határidő: 2021-től, folyamatos

 7. Folytatni kell a  munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetű álláskeresők és inaktívak foglalkoztathatóságát, 
munkaerőpiaci esélyeit javító aktív munkaerőpiaci programokat.

felelős: foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
határidő: 2021-től, folyamatos

 8. A kulturális intézmények bázisán is biztosítani kell a  hátrányos helyzetű emberek hozzáférését az  egész életen át 
tartó tanulást célzó szolgáltatásokhoz.

felelős: kultúráért felelős miniszter
határidő: 2021-től, folyamatos

 9. A leghátrányosabb helyzetű munkaerőpiaci csoportok integrációja érdekében szükséges a  hazai szociális 
gazdaságot, ezen belül a  társadalmi célú vállalkozásokat egyértelműen definiáló jogi környezet kialakítása, ezt 
követően stratégia megalkotása. Ennek részeként az intézményrendszerének fejlesztése révén, a szociális gazdaság 
szervezeteinek és eszközeinek támogatásával bővíteni kell a  hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatását, 
valamint meg kell alapozni egy egyszerű, jól alkalmazható, a szervezetek által vállalt társadalmi célokhoz igazítható 
hatásmérési modell és mérési eszköztár kidolgozását és elterjesztését.

felelős: társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter 
foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter 
közfoglalkoztatásért felelős miniszter 
államháztartásért felelős miniszter 
szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter 
társadalmi felzárkózásért felelős miniszter

határidő: 2021-től, folyamatos
 10. Területileg is célzott, egyénre szabott szakmai, módszertani, ügyviteli szolgáltatásokkal kell segíteni a  hátrányos 

helyzetű emberek, köztük romák foglalkoztatási lehetőségeinek bővítését, vállalkozások, társadalmi vállalkozások 
létrehozását és beindítását.

felelős: társadalmi felzárkózásért felelős miniszter
határidő: az EFOP Plusz tervidőszak ütemezésének megfelelően, folyamatos

 11. Támogatni és ösztönözni kell a  hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatására lehetőséget adó társadalmi 
célú vállalkozásokat, a  vállalkozások hosszú távú pénzügyi fenntarthatóságának szem előtt tartásával, valamint 
a közfoglalkoztatás alapjain szerveződő, önkormányzati tagsággal rendelkező szociális szövetkezetek foglalkoztatási 
képességének megtartását, lehetőségek szerinti növelését, önfenntartó piaci szereplővé válását.

felelős: foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter 
közfoglalkoztatásért felelős miniszter

határidő: 2021-től, folyamatos
 12. Folytatni kell a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében a Kormány 

által kijelölt településeken a  gazdaságélénkítő programot és ösztönözni kell a  helyi munkahelyteremtést. 
Az  elsődleges munkaerőpiacra való bekapcsolódás lehetőségeinek növelése érdekében szükséges a  felzárkózó 
települések közlekedésének infrastrukturális fejlesztése.

felelős: közfoglalkoztatásért felelős miniszter 
közlekedésért felelős miniszter

határidő: 2021-től, folyamatos
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 13. Folytatni kell a  térségi és települési felzárkózáshoz kapcsolódó helyi gazdaságfejlesztési intézkedéseket: 
a társadalmi vállalkozások, elsődlegesen a helyi önkormányzat tagságával rendelkező szociális szövetkezetek a helyi 
adottságokhoz igazodó termelő, feldolgozó, szolgáltató vállalkozási tevékenységének támogatásával, valamint helyi 
termék-előállításhoz, mezőgazdasági termékek térségi piacra jutását elősegítő, termelést követő műveletekhez, 
kezeléshez kapcsolódó közösségi, önkormányzati többségi tulajdonú agrárlogisztikai infrastruktúra kialakításával.

felelős: területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter 
agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter 
társadalmi felzárkózásért felelős miniszter

határidő: 2021-től, folyamatos

V. Területi egyenlőtlenségek, településfejlesztés – lakhatási és energiaszegénység – 
környezettudatosság, környezetvédelem

 1. A telepszerű lakhatással járó társadalmi problémák kezelésére folytatni kell a  komplex telepprogramokat a  nem 
városi jellegű településeken. A beavatkozások célja a szegregált társadalmi környezetben, veszélyeztetett lakhatási 
helyzetben élő emberek, illetve közösségek felzárkózásának és integrációjának segítése humán fejlesztésekkel és 
infrastrukturális beruházásokkal.

felelős: társadalmi felzárkózásért felelős miniszter
határidő: az EFOP Plusz tervidőszak ütemezésének megfelelően, folyamatos

 2. A városi jellegű településeken folytatni kell a  szociális városrehabilitációs intézkedéseket az  érintett, települési 
szövetbe ágyazott városrészek meglévő funkcióinak fejlesztésével, új gazdasági, szociális, közösségi és közterületi 
funkciók kialakításával, valamint szükséges esetben a  településtesttől elkülönült telepek felszámolásával, az  ott 
élők integrációjának segítésével. Továbbra is fontos a  közösségformálást erősítő terek, létesítmények fejlesztése, 
beleértve új közösségi funkciók létrehozását, meglévők megerősítését. Kiemelt figyelmet kell fordítani a  lakhatás 
legalizálására, a  lakhatási biztonság növelésére, valamint a  lakhatási körülmények infrastrukturális feltételeinek 
a javítására.

felelős: lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős miniszter 
társadalmi felzárkózásért felelős miniszter 
területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter

határidő: a TOP Plusz tervidőszak ütemezésének megfelelően, folyamatos
 3. A szegregátumokban élők helyzetének célzott javítása érdekében szükséges az  Országos Szegregációs Adatbázis 

aktualizálása a 2022. évi népszámlálás alapján.
felelős: közigazgatás szervezéséért felelős miniszter a KSH bevonásával
határidő: 2024. december 31.

 4. A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia céljaival összhangban folytatni kell a „Felzárkózó  települések” 
hosszú távú programját, annak érdekében, hogy hosszú távon is ható, modellértékű megoldásokkal 
megakadályozható legyen a leghátrányosabb helyzetű, növekvő népességű települések társadalmi leszakadása.

felelős: diagnózis alapú felzárkózási roma stratégia előkészítésének és végrehajtásának koordinálásáért 
felelős miniszterelnöki biztos

határidő:  az EFOP Plusz, illetve a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv tervidőszak ütemezésének 
megfelelően, folyamatos

 5. Szociális naperőművek építését célzó kísérleti programot kell indítani a  „felzárkózó településeken”, amelynek 
bevételeit a program szociális lakhatási célokra forgatja vissza.

felelős: diagnózis alapú felzárkózási roma stratégia előkészítésének és végrehajtásának koordinálásáért 
felelős miniszterelnöki biztos

határidő: 2021-től, folyamatos
 6. A Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetésre kerülő beruházási pályázatoknál előnyben kell részesíteni 

azt a pályázót, aki a kedvezményezett járások besorolásáról, szóló Korm. rendelet, a kedvezményezett települések 
besorolásáról és a  besorolás feltételrendszeréről szóló Korm. rendelet, valamint a  Magyarország egyes területei 
közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési programcsomagról szóló 
Korm. határozat, a „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának megalapozásáról szóló Korm. határozat vagy 
a „Felzárkózó települések” és a  gazdaságélénkítő program folytatása érdekében teendő további intézkedésekről 



7624	 M A G YA R 	 K Ö Z L Ö N Y 	 • 	 2021.	évi	162.	szám	

szóló Korm. határozat, illetve a  további települések bevonásáról szóló Korm. határozatok alapján besorolt 
településen kívánja a fejlesztését megvalósítani.

felelős: agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter
határidő: 2023. december 31.

 7. Folytatni kell a  leginkább rászorulók anyagi nélkülözését enyhítő programokat, melyek célja az  alapvető 
élelmiszerekből összeállított csomagok nyújtása, az  alapvető fogyasztási cikkek rendszeres juttatása alacsony 
jövedelműek vagy jövedelemmel nem rendelkezők számára; meleg étkezés biztosítása hajléktalan emberek részére 
– társadalmi felzárkózást és a szolgáltatásokhoz való hozzáférést segítő kísérő intézkedések biztosításával.

felelős: szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
határidő:  folyamatos

 8. A területi egyenlőtlenségek leküzdése érdekében támogatni kell a  kulturális szolgáltatások és programok helybe 
vitelét, mobilizálását, annak érdekében, hogy minél többen hozzájuthassanak e szolgáltatásokhoz.

felelős: kultúráért felelős miniszter
határidő: 2021-től, folyamatos

 9. A legnehezebb helyzetű, szolgáltatáshiányos településekre célzott programokat kell indítani a humán szakemberek 
elérhetőségének, utánpótlásának biztosítására.

felelős: társadalmi felzárkózásért felelős miniszter
 diagnózis alapú felzárkózási roma stratégia előkészítésének és végrehajtásának koordinálásáért 

felelős miniszterelnöki biztos
határidő: 2021-től, folyamatos

VI. Testi-lelki egészség, egészségügyi ellátás

 1. Annak érdekében, hogy az  egyes településeken minden lakos számára hozzáférhetővé váljanak a  megfelelő 
infrastruktúrával rendelkező egészségügyi szolgáltatások, folytatni kell a  helyi önkormányzatok egészségügyi 
alapellátási szolgáltatásainak helyet adó épületek korszerűsítését, felújítását, átalakítását, bővítését, indokolt 
esetben újak létesítését. Az alapellátáshoz sorolt szolgáltatások fejlesztésének keretében a háziorvosi szolgálatnak 
–  felnőtt, gyermek, vegyes praxis –, fogorvosi szolgálatnak, alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásnak és 
a  védőnői szolgáltatásoknak helyt adó épületek, épületrészek fejlesztésére, új építésére, továbbá a  nem iskolai 
épületekben működő iskolaorvosi rendelők infrastruktúra fejlesztésére is lehetőséget kell adni. Szükséges továbbá 
a telemedicina ellátások fejlesztése az érintett területeken.

felelős: egészségbiztosításért felelős miniszter
határidő: a TOP Plusz tervidőszak ütemezésének megfelelően, folyamatos

 2. A magyar lakosság – kiemelt figyelemmel a  hátrányos helyzetűekre – hosszabb és egészségesebb életének 
biztosítása érdekében folytatni kell szervezett szűrések megvalósítását a különböző célcsoportok körében.

felelős: egészségbiztosításért felelős miniszter
határidő: 2021-től, folyamatos

 3. A koraszülések, a  csecsemőhalálozás és a  kis súlyú újszülöttek számarányának csökkentése érdekében szükséges 
a  tervezett gyermekvállalásra, valamint a  várandósságra irányuló intervenció megerősítése, főként a  halmozottan 
hátrányos helyzetű régiókban, ehhez kapcsolódóan a védőnők kompetenciafejlesztése.

felelős: egészségügyért felelős miniszter
határidő: 2021-től, folyamatos

 4. Célzott programokkal fejleszteni kell a  hátrányos helyzetű társadalmi csoportok egészségkultúráját 
és egészségtudatosságát, kiemelt figyelemmel az  egészségkárosító életmódra, hangsúlyosan 
a szenvedélybetegségekre, a szerhasználat megelőzésére.

felelős: egészségügyért felelős miniszter 
oktatásért felelős miniszter

határidő: 2021-től, folyamatos
 5. Az anyagilag rászoruló személyek egészségi állapotának megőrzése, helyreállítása, a  szükséges gyógyszerek, 

gyógyászati segédeszközök elérése érdekében biztosítani kell, hogy a  közgyógyellátásra valamennyi rászoruló 
személy jogosulttá váljon.

felelős: szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
határidő: 2022-től, folyamatos
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 6. A lakosság – kiemelten a  hátrányos helyzetűek – egészségi állapotának javítása, a  betegségek, valamint 
az  egészség-kockázatok korai felismerésének erősítése érdekében elengedhetetlen az  egészségügyi alapellátás 
további fejlesztése, és az  alapellátásban részt vevő szereplők együttműködésének fokozása. Ennek elérésére 
további, elsősorban a krónikus nem-fertőző betegségek komplex megelőzésének, korai felismerésének és hatékony 
ellátásának fejlesztését támogató, célzott programok szükségesek.

felelős: egészségügyért felelős miniszter
határidő: 2023. december 31.

 7. Biztosítani kell a  sportolásra és testmozgásra alkalmas terek és szolgáltatások elérhetőségét minden generáció 
számára. A fejlesztésekben szem előtt kell tartani a sport, az örömteli fizikai aktivitás és az egészségtudatos életmód 
jelentőségét a hátrányos helyzetű és roma közösségek életében, kiemelten a gyermekek és fiatalkorúak fejlődésében.

felelős: sportpolitikáért felelős miniszter
határidő: 2021-től, folyamatos

 8. Továbbra is szükséges a helyi sport- és szabadidős infrastruktúra fejlesztése.
felelős: sportpolitikáért felelős miniszter 

államháztartásért felelős miniszter
határidő: 2021-től, folyamatos

 9. A minél szélesebb társadalmi rétegek sportba való bevonása érdekében folytatni kell a  HISZEK Benned Sport 
Programot kiemelt vidéki helyszíneken és kisebb településeken is.

felelős: sportpolitikáért felelős miniszter
határidő: 2021-től, folyamatos

 10. A sportiskolai rendszer továbbfejlesztésével megfelelő kereteket kell teremteni arra, hogy valamennyi tanköteles 
utánpótláskorú sportoló – ideértve a  hátrányos helyzetű gyermekeket is – a  köznevelési kötelezettség és 
sporttevékenység összehangolásával kettős karrier-alternatíva mentén sikerrel érvényesüljön mind a köznevelés és 
később a felsőoktatás, mind a sport területén.

felelős: sportpolitikáért felelős miniszter
határidő: 2021-től, folyamatos

VII. Roma identitás, közösségépítés, szemléletformálás, jogérvényesítés

 1. A diszkrimináció elleni küzdelem, a  kölcsönös szemléletformálás és a  különféle kulturális hagyományokkal 
rendelkező csoportok közötti együttműködés erősítése érdekében támogatni kell a  roma nemzetiségi kultúrát, 
a  roma nyelv és kulturális hagyományok ápolását, megőrzését és megjelenítését. Közös kulturális tevékenységek 
támogatásával kell elősegíteni a roma és nem-roma interkulturális párbeszédet.

felelős: társadalmi felzárkózásért felelős miniszter
határidő: 2021-től, folyamatos

 2. A felnövekvő generációk szemléletformálása, társadalmi együttélésre, kölcsönös megértésre nevelése 
szempontjából fontos a  legnagyobb hazai nemzetiség, a  roma népesség történelmének, társadalomtörténetének 
hangsúlyosabb megjelenítése, a roma kulturális értékek felmutatása a köznevelésben, valamint a roma nemzetiségi 
oktatás fejlesztése.

felelős: oktatásért felelős miniszter 
társadalmi felzárkózásért felelős miniszter

határidő: 2021-től, folyamatos
 3. Támogatni kell a  roma nemzetiségi képviselet, az  országos, helyi és területi roma önkormányzatok működését 

és átvállalt közfeladatainak ellátását, az  önkormányzatok által fenntartott nemzetiségi oktatási és kulturális 
intézményeket. Fejleszteni kell a  roma nemzetiségi önkormányzatokat és roma szervezeteket annak érdekében, 
hogy feladataikat minél hatékonyabban tudják ellátni, és be tudjanak kapcsolódni a  helyi és tágabb közösségi 
életbe, tevékenységük a szélesebb nyilvánosság számára is láthatóvá váljon.

felelős: helyi önkormányzatokért felelős miniszter
határidő: 2021-től, folyamatos

 4. Különösen a  hátrányos helyzetű településeken folytatni kell a  helyi közösségek erősítését, fejlesztését, a  helyi 
identitás növelését erősítő programokat, elsősorban a  kulturális intézményekre alapozva, együttműködésben 
a helyi civil szervezetekkel, egyházakkal.

felelős: kultúráért felelős miniszter
határidő: 2021-től, folyamatos
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 5. A közösség életében jelentős szerepet játszó civil szervezetekkel olyan speciális megállapodás megkötése 
szükséges, melynek célja: az  érintett felzárkóztatni kívánt közösségek rendszeres, időszakos tájékoztatása 
a  jogszabályi változásokról, azok alkalmazásáról, értelmezéséről; az  ágazati közigazgatás színtereinek és 
feladatkörének ismertetése – ezáltal az ügyintézés megkönnyítése; a mindennapokban hasznos és elengedhetetlen, 
az  agrárium, valamint a  környezet- és természetvédelem témakörét érintő információk, módszerek, megoldások 
bemutatása, gyakorlatban történő alkalmazása.

felelős agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter
határidő: folyamatos

 6. Folytatni kell a  roma nemzetiségi színházak működésének támogatását, valamint az  előadásainak is teret adó 
Jelenlét színházi fesztivál támogatását.

felelős: kulturális örökség védelméért felelős miniszter
határidő: folyamatos

VIII. A Stratégia megvalósításának intézményrendszere, hazai és Kárpát-medencei partnerség

 1. A felzárkózási szakpolitika nyilvánosságának biztosítására, törekvéseinek és eredményeinek megismertetésére, 
társadalmasítására, a  szakterület működési és fejlesztési kérdéseinek széles körű áttekintésére, az  országos és 
területi, illetve helyi célkitűzések összehangolására erősíteni kell a  stratégia partnerségi rendszerét. Folytatandó 
az elmúlt években megkezdett Roma Platform fórumsorozat.

felelős: társadalmi felzárkózásért felelős miniszter
határidő: folyamatos

 2. Szükséges a  felzárkózáspolitika térségi együttműködési fórumaként létrehozott megyei felzárkózási kerekasztalok 
működésének további támogatása, szakpolitikai megerősítése, a megyei és az országos, valamint a területi és helyi 
fejlesztések összhangjának erősítése.

felelős: társadalmi felzárkózásért felelős miniszter
határidő: az EFOP Plusz tervidőszak ütemezésének megfelelően, folyamatos

 3. Erősíteni kell a  nemzetközi – ezen belül a  Kárpát-medencei – felzárkózáspolitikai tapasztalatcserét, az  egyes 
országokban hasonló, a  szegénységet, a  roma népességet érintő társadalmi problémák mérését, kezelését, 
a beavatkozások nyomon követését illető módszertani együttműködéseket.

felelős: társadalmi felzárkózásért felelős miniszter
határidő: az EFOP Plusz tervidőszak ütemezésének megfelelően, folyamatos

IX. A stratégia nyomon követése, monitoring

 1. Fejleszteni kell a  társadalmi felzárkózási stratégia nyomonkövetési és értékelési rendszerét, a  felzárkózási 
beavatkozások hatékonyságának és fenntarthatóságának vizsgálatát. Kiemelt figyelmet kell fordítani a  Stratégia 
indikátor rendszerének kialakítására, karbantartására, folyamatos frissítésére, a  nyomon követés szempontjából 
alapvető vizsgálatok, kutatások végrehajtására.

felelős: társadalmi felzárkózásért felelős miniszter
határidő: az EFOP Plusz tervidőszak ütemezésének megfelelően, folyamatos

 2. Fejleszteni kell a  statisztikai adatgyűjtéseket a  szegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők 
életkörülményeiről, valamint a  különböző hátrányos helyzetű csoportok ellátásairól annak érdekében, hogy 
vizsgálható legyen a szegénység továbbörökítésének kérdése, biztosított legyen az intézkedések célzottságának és 
eredményeinek nyomon követése, értékelése.

felelős: közigazgatás szervezéséért felelős miniszter a KSH bevonásával
határidő: folyamatos

 3. Fejleszteni kell a  gyermekek esélynövelő szolgáltatásaiban részesülő gyerekek esetében (Biztos Kezdet Gyerekház 
és tanoda) a  KIR rendszerben történő nyomonkövethetőséget. A  Biztos Kezdet Gyerekházak szolgáltatásaiban 
részesülő 3 éves és fiatalabb gyermekek esetében az  óvodai nevelésbe kerüléstől, a  tanoda szolgáltatásaiban 
részesülők esetében az  általános és középfokú tanulmányokhoz kötötten, az  oktatási azonosítójukhoz kapcsolva 
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érhető el, hogy látszódjon az esélynövelő szolgáltatás igénybevételének az előzménye a köznevelés rendszerében 
működtetett adatkezelési rendszerekben.

felelős: oktatásért felelős miniszter 
társadalmi felzárkózásért felelős miniszter

határidő: 2021-től, folyamatos
 4. Fejleszteni kell a  felzárkózáspolitikai háttérintézmény szakmai tevékenységét. Ki kell alakítani a  felzárkózási 

fejlesztések területi szintű koordinációját, valamint a  felzárkózási beavatkozások szakmai módszertani ellenőrzési 
és monitoringrendszerét. Folytatni kell a  kiemelt jelentőségű fejlesztési programok végrehajtásának szakmai 
és módszertani támogatását, az  érintettek bevonását szolgáló mentorhálózat, valamint projekt-nyomonkövető 
rendszer működtetését.

felelős: társadalmi felzárkózásért felelős miniszter
határidő: az EFOP Plusz tervidőszak ütemezésének megfelelően, folyamatos

 5. A nyomon követéshez kapcsolódóan kiemelt figyelmet kell fordítani a  nyilvánosság, a  partnerszervezetek, 
a partnerségi fórumok rendszeres tájékoztatására, bevonására a monitoring folyamatba.

felelős: társadalmi felzárkózásért felelős miniszter
határidő: folyamatos

A Kormány 1620/2021. (IX. 3.) Korm. határozata
a Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia elfogadásáról

 1. A Kormány
a) a klímasemlegesség elérését szolgáló beavatkozások tervezésének hosszú távú koncepcionális kereteként 

elfogadja a Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégiát (a továbbiakban: Stratégia) és elrendeli a Stratégia kormányzati 
honlapon történő közzétételét;

b) felhívja a  minisztereket, hogy az  üvegházhatású gázok kibocsátásával járó szektorokat érintő kormányzati 
szakpolitikák alakítása és a  kapcsolódó stratégiák felülvizsgálata során juttassák érvényre a  Stratégiában 
foglaltakat;
felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
 érintett miniszterek
határidő: folyamatos

c) felhatalmazza az  innovációért és technológiáért felelős minisztert a  Stratégiának az  Európai Unió 
Bizottságához, továbbá az ENSZ Éghajlatvédelmi Keretegyezményének Titkárságához történő benyújtására;
felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
határidő: azonnal

d) felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – a  külgazdasági és külügyminiszterrel 
együttműködve – évente készítsen jelentést a  Kormány számára a  Stratégia megvalósítása során 
alkalmazandó technológiák alakulásáról, előállításuk hazai lehetőségeiről és költségigényeiről, valamint 
külpiacról történő beszerzésük külgazdasági hatásairól;
felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
 külgazdasági és külügyminiszter
határidő: 2022. október 31., azt követően évente

e) felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – az  emberi erőforrások miniszterével 
együttműködve – a  d)  alpontban jelzett jelentéshez kapcsolódóan évente készítsen jelentést a  Kormány 
számára a Stratégia megvalósítása során alkalmazandó technológiák üzemeltetésének, illetve előállításának 
magyarországi munkaerő-szükségletéről, az ahhoz szükséges, megfelelő képzettségű és létszámú munkaerő 
rendelkezésre állásáról, valamint a szükséges képzések megvalósítása érdekében teendő lépésekről;
felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
 emberi erőforrások minisztere
határidő: 2022. október 31., azt követően évente
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f ) felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszterrel 
együttműködve – évente készítsen jelentést a  Kormány számára a  Stratégia megvalósítása érdekében 
a  tárgyévhez képest két éves előretekintéssel várható társadalompolitikai hatásokról különös figyelemmel 
azok népegészségügyi vonatkozására, továbbá a  várható kedvezőtlen hatások ellensúlyozása érdekében 
szükséges intézkedésekről és azok forrásszükségletéről.
felelős: emberi erőforrások minisztere
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
határidő: 2022. október 31., azt követően évente

 2. Az új Nemzeti Energiastratégia megalapozását szolgáló döntésekről szóló 1772/2018. (XII. 21.) Korm. határozat  
[a továbbiakban: 1772/2018. (XII. 21.) Korm. határozat] 2. pont 2.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kormány
felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az új nemzeti energiastratégia megalapozását szolgáló 
intézkedések részeként)
„2.3. a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával a gazdaságossági, környezetvédelmi, 
egészségmegőrzési, valamint az  energia-hatékonyságról, a  2009/125/EK és a  2010/30/EU irányelv módosításáról, 
valamint a  2004/8/EK és a  2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-ei  
2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: EED irányelv) szerinti szempontokat is 
figyelembe véve tegye meg a  szükséges intézkedéseket a  hazai lakossági fűtés felmérésére és átalakítására 
annak érdekében, hogy a  társadalmi összköltség alapján legkedvezőbb fűtési és infrastrukturális megoldások 
valósuljanak meg az  egyedi kedvezőtlenebb párhuzamos infrastruktúrák fokozatos kivezetésével, valamint 
tegye meg a  szükséges intézkedéseket az  alacsony kihasználtságú és ellátásbiztonsági szempontból korlátozott 
hozzáadott értékű, párhuzamosan kiépített infrastruktúra elemek (távhő, földgáz és villamos energia) felmérésére és 
kivezetésére a magyarországi energetikai rendszerekből;

felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
 nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
határidő: 2024. december 31.”

 3. Az 1772/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 2. pont 2.6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kormány
felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az új nemzeti energiastratégia megalapozását szolgáló 
intézkedések részeként)
„2.6. dolgozzon ki szakpolitikai programot az EED irányelv szerinti hatékony távhőről, amely a  fogyasztók számára 
lehetővé teszi a  hosszú távon is megfizethető, környezetbarát és magas ellátásbiztonsági szintet garantáló 
távhőszolgáltatás igénybevételét;

felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
határidő: 2022. szeptember 30.”

 4. Az Energetikai Iparfejlesztési és KFI Cselekvési Tervről szóló 1273/2018. (VI. 15.) Korm. határozat [a továbbiakban: 
1273/2018. (VI. 15.) Korm. határozat] 4. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A kormány annak érdekében, hogy közvetítő szerepét kihasználva segíthesse a  hazai piaci szereplők (beleértve 
az  innovatív kis- és középvállalkozásokat is) hazai és nemzetközi szintű kfi tevékenységekben betölthető szerepének 
növekedését, az  energiaipari és az  energetikai kfi tevékenységek terén zajló hazai és nemzetközi folyamatok nyomon 
követése és értékelése céljából]
„a) felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert és a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy 
a  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, a  Központi Statisztikai Hivatal és a  Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal bevonásával gondoskodjon egy olyan, az  állami és a  privát szektorok energetikai 
KFI tevékenységét leíró rendszer kialakításáról és fenntartásáról, amely segíteni tudja a  kormányzati szervek 
tájékozódását az  energetikai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységről, illetve az  ezekre irányuló források 
elérhetőségéről;

felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének felkérésével
határidő: a nyilvántartás kialakításának és első feltöltésének határideje 2021. december 31., ezt követően 

folyamatos”
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 5. Az 1273/2018. (VI. 15.) Korm. határozat 5. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az energiaipar és energetikai kfi folyamatok hazai élénkítése érdekében a kormány)
„a) felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az  energiapolitikai célkitűzésekkel 
összhangban lévő energiapiaci törekvések megfelelő szakemberállományának biztosítása, a  szükséges 
szakemberképzések kialakítása érdekében vizsgálja meg az  energiapiac várható szakképesítési igényeit és 
elvárásait, továbbá a  szak- és felsőoktatás, valamint a  felnőttképzés területén mindehhez szükséges átalakítások 
és a szükséges új képzések beazonosítását, valamint gondoskodjon az ipari szereplők és felsőoktatási intézmények 
együttműködését ösztönző lehetőségek feltérképezéséről és azok alkalmazásáról;

felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
határidő: 2021. október 31., majd a szükséges átalakítások végrehajtására folyamatos”

 6. A Kormány visszavonja az 1273/2018. (VI. 15.) Korm. határozat 6. és 7. pontját.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1621/2021. (IX. 3.) Korm. határozata
a Népművészet Mestere díj 2021. évi adományozásáról

Magyarország Kormánya 2021-ben

 1. burján tibor nyárádszentbenedeki furulyásnak,
 2. englert Antal mohácsi busómaszkfaragónak,
 3. hutkai lászló debreceni bőrművesnek,
 4. lakatos károly pálpataki székely mesemondónak,
 5. Mayer istván Antal kővágóörsi kályhakészítőnek,
 6. szabó szilárd tordasi táncművésznek, koreográfus-táncoktatónak,
 7. szóráth jános tiszaalpári citerás-klarinétosnak,
 8. tatai ernő teveli tamburakészítőnek,
 9. tötszegi András mérai hagyományőrző táncosnak,
10. ulman istván gömöri fafaragónak

a Népművészet Mestere díjat adományozza.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1622/2021. (IX. 3.) Korm. határozata
állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

A Kormány
 1. a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) 22.  § (1)  bekezdés b)  pont 

ba) alpontja alapján, az Nfatv. 22. § (3) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva úgy határoz, hogy
a) a Nagypirit külterület 06/1 helyrajzi számú, az  állam tulajdonában álló és a  Nemzeti Földalapba tartozó 

ingatlan temető bővítése céljára – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(a továbbiakban: Mötv.) 13.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában foglalt feladata ellátása érdekében – ingyenesen 
Nagypirit Község Önkormányzata,
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b) a Nábrád külterület 0185/4 helyrajzi számú, az  állam tulajdonában álló és a  Nemzeti Földalapba tartozó 
ingatlan temető bővítése céljára – az  Mötv. 13.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában foglalt feladata ellátása 
érdekében – ingyenesen Nábrád Község Önkormányzata,

c) a Nyírbogát belterület 2122 helyrajzi számú, 3/12 tulajdoni hányadban az  állam tulajdonában álló és 
a  Nemzeti Földalapba tartozó ingatlan temető bővítése céljára – az  Mötv. 13.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában 
foglalt feladata ellátása érdekében – ingyenesen Nyírbogát Város Önkormányzata

tulajdonába kerülnek, azzal a  feltétellel, hogy a  szerző önkormányzat vállalja a  tulajdonba adással járó, valamint 
az  ingatlant terhelő költségek teljes körű viselését, továbbá az  ingatlanok vonatkozásában az  állammal szemben 
semmilyen követelést nem támaszt;

 2. az Nfatv. 22. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja alapján, az Nfatv. 22. § (3) bekezdésében meghatározott jogkörében 
eljárva úgy határoz, hogy a Baja külterület 0586/104 és 0593/3 helyrajzi számú, 1/1 tulajdoni hányadban az állam 
tulajdonában álló és a Nemzeti Földalapba tartozó ingatlanok közút létesítése céljára – az Mötv. 13. § (1) bekezdés 
2.  pontjában foglalt feladata ellátása érdekében – ingyenesen Baja Város Önkormányzata tulajdonába kerülnek, 
azzal a  feltétellel, hogy a  szerző önkormányzat vállalja a  tulajdonba adással járó, valamint az  ingatlant terhelő 
költségek teljes körű viselését, továbbá az ingatlanok vonatkozásában az állammal szemben semmilyen követelést 
nem támaszt;

 3. felhívja az  agrárminisztert, hogy a  Nemzeti Földügyi Központ útján gondoskodjon az  1. és a  2.  pontban 
foglalt tulajdonváltozások ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződéseknek az  érintett 
önkormányzatokkal történő megkötéséről.

felelős: agrárminiszter
határidő: az e határozat közzétételétől foglalt 30 napon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1623/2021. (IX. 3.) Korm. határozata
egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

A Kormány
 1. az állami vagyonról szóló 2007.  évi CVI.  törvény (a  továbbiakban: Vtv.) 36.  § (2)  bekezdés c)  pontja alapján, 

a Vtv. 36. § (3) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az 1. mellékletben felsorolt, állami 
vagyonba tartozó ingatlanok ingyenesen az ott megjelölt helyi önkormányzatok (a továbbiakban: Önkormányzatok) 
tulajdonába kerülnek az ott megjelölt önkormányzati feladatok ellátásának segítése érdekében;

 2. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zártkörűen működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: MNV Zrt.), valamint az  Országos Kórházi Főigazgatóság 
irányításáért felelős minisztert, hogy az  Országos Kórházi Főigazgatóság (a  továbbiakban: OKFŐ) útján tegyék 
meg a  szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az  Önkormányzatokkal a  tulajdonosváltozás ingatlan-
nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződések (a továbbiakban: Szerződések) megkötésre kerüljenek;

felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
Országos Kórházi Főigazgatóság irányításáért felelős miniszter

határidő: az e határozat közzétételét követő hat hónapon belül
 3. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert és az  Országos Kórházi Főigazgatóság 

irányításáért felelős minisztert, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a Szerződések 
megkötése előtt az  MNV Zrt. és az  OKFŐ a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.  évi V.  törvény (a  továbbiakban: 
Ptk.) szerinti jóhiszemű eljárásnak, együttműködési és tájékoztatási kötelezettségnek eleget téve tájékoztassa 
az  Önkormányzatokat az  ingatlanokra vonatkozó terhekről, korlátozásokról, a  folyamatban lévő eljárásokról és 
az egyéb jogi természetű ügyekről, valamint adja át az ezekkel kapcsolatban rendelkezésére álló dokumentumokat;

felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
Országos Kórházi Főigazgatóság irányításáért felelős miniszter

határidő: az e határozat közzétételét követő öt hónapon belül
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 4. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert és az  Országos Kórházi Főigazgatóság 
irányításáért felelős minisztert, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a Szerződések 
–  a  tulajdon-átruházási szerződésekre vonatkozó általános jogszabályi követelményeken túl – tartalmazzák 
az alábbiakat:
a) az ingatlannak a  tulajdonosi joggyakorló által megállapított, ingatlanforgalmi értékbecslésen alapuló 

forgalmi értékét,
b) az  Önkormányzatok kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy az  ingatlant terhelő kötelezettségeket 

teljeskörűen átvállalják, ideértve az esetlegesen felmerülő általános forgalmi adó megtérítését is,
c) az Önkormányzatok – szükség esetén – saját költségvetésük terhére vállalják az  ingatlan környezeti 

állapotának felmérését, kármentesítését, valamint ha az  ingatlanon tervezett tevékenység engedélyköteles, 
akkor a szükséges engedélyek megszerzését,

d) az Önkormányzatok vállalják, hogy az  ingatlan vonatkozásában a  Magyar Állammal szemben semmilyen 
követelést nem támasztanak,

e) a tulajdon-átruházást megelőzően bérbeadással vagy más jogcímen hasznosított ingatlan esetében 
az Önkormányzatok vállalják a fennálló jogviszonyokból eredő kötelezettségeket és a tulajdonossal szemben 
támasztott esetleges jövőbeni követelésekért való helytállást, és a bérleti jogviszonyokból eredően a Magyar 
Állammal, valamint az MNV Zrt.-vel és az OKFŐ-vel szemben igényt nem támasztanak,

f) az Önkormányzatok a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (4) bekezdés 
b)  pontjában meghatározott, az  átruházott vagyon hasznosításáról szóló beszámolási kötelezettségüknek 
–  a  Szerződések hatálybalépését követő  évtől kezdődően – minden  év december 31.  napjáig írásban tesznek 
eleget,

g) amennyiben az Önkormányzatok az f ) alpontban foglalt kötelezettségüknek nem tesznek eleget, az a) alpont 
szerinti bruttó forgalmi érték 5 százalékát, mint késedelmi kötbért kötelesek az MNV Zrt. vagy az OKFŐ erre 
vonatkozó felhívásának kézhezvételétől számított 30 napon belül megfizetni,

h) az ingatlant az  Nvtv. 13.  § (4)  bekezdés a)  pontja szerint az  Önkormányzatok az  1.  mellékletben és 
a  Szerződésekben az  adott ingatlan vonatkozásában megjelölt hasznosítási célnak megfelelően kötelesek 
hasznosítani,

i) ha az  Önkormányzatok a  h)  alpontban írt kötelezettségüknek részben vagy egészben nem tesznek 
eleget, az  MNV Zrt. és az  OKFŐ az  Nvtv. 13.  § (7) és (8)  bekezdéseinek megfelelően jár el, azzal, hogy 
az Önkormányzatok a nemteljesítési kötbért kötelesek a felszólítás kézhezvételétől számított 60 napon belül 
az MNV Zrt.-nek vagy az OKFŐ-nek megfizetni,

j) az Önkormányzatok vállalják azon külön feltételek teljesítését, amelyekhez a  jelenlegi vagyonkezelő, annak 
felügyeleti szerve vagy a  védettség jellege szerinti miniszter az  ingyenes tulajdonba adáshoz szükséges 
hozzájáruló nyilatkozat kiadását kötötte;
felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 

Országos Kórházi Főigazgatóság irányításáért felelős miniszter
határidő: az e határozat közzétételét követő hat hónapon belül

 5. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy a Békéscsaba belterület 32 helyrajzi számú ingatlan esetében a tulajdonosváltozás ingatlan-
nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződés – a tulajdon-átruházási szerződésekre vonatkozó általános 
jogszabályi követelményeken és a 4. pontban foglaltakon túlmenően – tartalmazza azt is, hogy a tulajdonba vevő 
vállalja a  Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, valamint 
a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal fennálló határozatlan idejű bérleti szerződések fenntartásának 
kötelezettségét;

felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
határidő: a szerződés megkötésekor

 6. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy a Kelebia belterület 176/4 helyrajzi számú ingatlan esetében a tulajdonosváltozás ingatlan-
nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződés – a tulajdon-átruházási szerződésekre vonatkozó általános 
jogszabályi követelményeken és a 4. pontban foglaltakon túlmenően – tartalmazza azt is, hogy a tulajdonba vevő 
vállalja, hogy a fennálló bérleti jogviszonnyal terhelten veszi át az ingatlan tulajdonjogát;

felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
határidő: a szerződés megkötésekor
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 7. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy a  Békéscsaba belterület 1505/2 helyrajzi számú ingatlan esetében a  tulajdonosváltozás 
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződés – a  tulajdon-átruházási szerződésekre 
vonatkozó általános jogszabályi követelményeken és a  4.  pontban foglaltakon túlmenően – tartalmazza azt is, 
hogy a  tulajdonba vevő vállalja, hogy a  fennálló ingyenes használati jogviszonnyal terhelten veszi át az  ingatlan 
tulajdonjogát;

felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
határidő: a szerződés megkötésekor

 8. úgy dönt, hogy a  Dunakeszi belterület 5060/1 helyrajzi számú ingatlan esetében a  tulajdonba adási szerződés 
megkötésére csak a  Dunakeszi Óvodásokért Alapítvány és az  MNV Zrt. között fennálló SZT-125441 számú 
ingyenes használati szerződésben foglaltak szerint a közös költséggel, a közüzemi díjakkal kapcsolatos elszámolás, 
valamint az  ingatlanon található T0059683 leltárszámú építmény tekintetében a  MÁV Magyar Államvasutak 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MÁV Zrt.) és az MNV Zrt. közötti megállapodás megkötését 
követően kerülhet sor, valamint felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy 
tegye meg a  szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a  tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba 
történő bejegyzésére alkalmas szerződés – a  tulajdon-átruházási szerződésekre vonatkozó általános jogszabályi 
követelményeken és a  4.  pontban foglaltakon túlmenően – tartalmazza azt is, hogy az  ingatlan mindenkori 
tulajdonosa, illetve hasznosítója tudomásul veszi a vasúti közlekedésből származó zaj- és rezgésterhelést, és ebből 
származóan kárigényt a MÁV Zrt.-vel és jogutódjával szemben nem támaszt;

felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
határidő: a szerződés megkötésekor

 9. a Vtv. 36. § (2) bekezdés g) pontja alapján, valamint a Vtv. 36. § (3) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva 
úgy dönt, hogy a 2. melléklet szerinti, állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenesen az ott megjelölt egyházi jogi 
személyek (a továbbiakban: egyházi jogi személy) tulajdonába kerülnek az ott meghatározott közfeladatai és hitéleti 
feladatai ellátásának elősegítése érdekében;

 10. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az MNV Zrt. útján tegye meg a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy az  egyházi jogi személlyel a  tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba 
történő bejegyzésére alkalmas szerződés (a továbbiakban: Egyházi Szerződés) megkötésre kerüljön;

felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
határidő: az e határozat közzétételét követő hat hónapon belül

 11. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy az  Egyházi Szerződés megkötése előtt az  MNV Zrt. a  Ptk. szerinti jóhiszemű eljárásnak, 
együttműködési és tájékoztatási kötelezettségnek eleget téve tájékoztassa az  egyházi jogi személyt az  ingatlanra 
vonatkozó terhekről, korlátozásokról, a folyamatban lévő eljárásokról és az egyéb jogi természetű ügyekről, valamint 
adja át az ezekkel kapcsolatban rendelkezésére álló dokumentumokat;

felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
határidő: az e határozat közzétételét követő öt hónapon belül

 12. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket 
annak érdekében, hogy az Egyházi Szerződés – a tulajdon-átruházási szerződésekre vonatkozó általános jogszabályi 
követelményeken túl – tartalmazza az alábbiakat:
a) az ingatlan tulajdonosi joggyakorló által megállapított, ingatlanforgalmi értékbecslésen alapuló forgalmi 

értékét,
b) az egyházi jogi személy kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy az ingatlant terhelő kötelezettségeket 

teljeskörűen átvállalja, ideértve az esetlegesen felmerülő általános forgalmi adó megtérítését is,
c) az egyházi jogi személy – szükség esetén – saját költségvetése terhére vállalja az  ingatlan környezeti 

állapotának felmérését, kármentesítését, valamint, ha az ingatlanon tervezett tevékenység engedélyköteles, 
akkor a szükséges engedélyek megszerzését,

d) az egyházi jogi személy vállalja, hogy az  ingatlan vonatkozásában a Magyar Állammal szemben semmilyen 
követelést nem támaszt,

e) a tulajdon-átruházást megelőzően bérbeadással vagy más jogcímen hasznosított ingatlan esetében 
az  egyházi jogi személy vállalja a  fennálló jogviszonyokból eredő kötelezettségeket és a  tulajdonossal 
szemben támasztott esetleges jövőbeni követelésekért való helytállást,
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f ) az egyházi jogi személy vállalja, hogy az Nvtv. 13. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott, az átruházott 
vagyon hasznosításáról szóló beszámolási kötelezettségének – az  Egyházi Szerződés hatálybalépését 
követő évtől kezdődően – minden év december 31. napjáig írásban tesz eleget,

g) amennyiben az egyházi jogi személy az f ) alpontban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az a) alpont 
szerinti bruttó forgalmi érték 5 százalékát mint késedelmi kötbért köteles az  MNV Zrt. erre vonatkozó 
felhívásának kézhezvételétől számított 30 napon belül megfizetni,

h) az ingatlant az  Nvtv. 13.  § (4)  bekezdés a)  pontja szerint az  egyházi jogi személy a  2.  mellékletben és 
az  Egyházi Szerződésben az  ingatlan vonatkozásában megjelölt hasznosítási célnak megfelelően köteles 
hasznosítani,

i) ha az  egyházi jogi személy a  h)  alpontban írt kötelezettségének részben vagy egészben nem tesz eleget, 
az  MNV Zrt. az  Nvtv. 13.  § (7) és (8)  bekezdéseinek megfelelően jár el, azzal, hogy az  egyházi jogi személy 
a  nemteljesítési kötbért köteles a  felszólítás kézhezvételétől számított 60 napon belül az  MNV Zrt.-nek 
megfizetni,

j) az egyházi jogi személy vállalja azon külön feltételek teljesítését, amelyekhez a jelenlegi vagyonkezelő, annak 
felügyeleti szerve vagy a  védettség jellege szerinti miniszter az  ingyenes tulajdonba adáshoz szükséges 
hozzájáruló nyilatkozat kiadását kötötte;
felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
határidő: az e határozat közzétételét követő hat hónapon belül

 13. úgy dönt, hogy a Szeged I. kerület belterület 3620 helyrajzi számú ingatlan esetében az ingatlan tulajdonba adása 
azzal a feltétellel valósulhat meg, ha a Magyarországi Evangélikus Egyház és az MNV Zrt. között fennálló SZT-125438 
számú bérleti szerződés szerinti bérleti díjjal, közös költséggel, közüzemi díjakkal és az  óvadékkal kapcsolatos 
elszámolás megtörténik;

 14. úgy dönt, hogy a Szeged III. kerület belterület, 20285/3 helyrajzi számú ingatlan tulajdonba adása azzal a feltétellel 
valósulhat meg, ha a Magyarországi Evangélikus Egyház és az MNV Zrt. között fennálló SZT-125439 számú ingyenes 
használati szerződés szerinti elszámolás, továbbá az  ingatlanon található T0226096, T0226097, T0226098 és 
T0226099 leltárszámú építmények tekintetében a MÁV Zrt. és az MNV Zrt. közötti vagyonrendezés megtörténik.

felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
határidő: a szerződés megkötésekor

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1623/2021. (iX. 3.) korm. határozathoz

Önkormányzati tulajdonba kerülő ingatlanok jegyzéke

Sor- 

szám
Önkormányzat Ingatlan / tulajdoni hányad Segítendő feladat/cél

Ingatlan-nyilvántartási 

megnevezés

Terület 

(m2)

1.
Békés Megyei 

Önkormányzat

Békéscsaba,
belterület,

32
1/1

Területfejlesztési, vidékfejlesztési és 
koordinációs feladatok ellátása

[a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 27. § (1) bekezdése szerinti 

feladat]

kivett irodaház 580

2.

Budapest Főváros 
XII. kerület 
Hegyvidéki 

Önkormányzat

Budapest,
külterület,
010527/2

1/1

Helyi közutak, közterek és 
parkok kezelése, fejlesztése és 

üzemeltetése, helyi településrendezés, 
településfejlesztés

[az Mötv. 23. § (5) bekezdés 1. és 
5. pontjai szerinti feladatok]

kivett gazdasági 
épület, udvar

1783
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3.
Kelebia Község 
Önkormányzata

Kelebia,
belterület,

176/4
1/1

Lakás- és helyiséggazdálkodás, 
turizmussal kapcsolatos feladatok és 

sport-, ifjúsági ügyek
[az Mötv. 13. § (1) bekezdés 9., 13. és 

15. pontjai szerinti feladatok]

kivett lakóház, 
udvar

2516

4.
Békéscsaba 

Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

Békéscsaba,
belterület,

1505/2
1/1

Településfejlesztés, 
helyiséggazdálkodás

[az Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. és 
9. pontjai szerinti feladatok]

kivett irodaház 19 652

5.

Budapest Főváros 
XVIII. kerület 

Pestszentlőrinc–
Pestszentimre 

Önkormányzata

Budapest,
belterület,
152172/3

1/1

Egészségügyi alapellátás, egészséges 
életmód segítését célzó szolgáltatások 

ellátása
[az Mötv. 23. § (5) bekezdés 9. pontja 

szerinti feladat]

kivett orvosi 
rendelő

730

6.

Budapest Főváros 
XX. kerület 

Pesterzsébet 
Önkormányzata

Budapest,
belterület,

170442
1434/1502

Településfejlesztés
[az Mötv. 13. § (1) bekezdés 1. pontja, 

a 23. § (5) bekezdés 5. pontja, valamint 
a 84. § szerinti feladat]

kivett iroda, udvar 877

7.
Sarkad Város 

Önkormányzata

Sarkad,
belterület,

2570/3
1/1

Gyermekjóléti szolgáltatások és 
ellátások

[az Mötv. 13. § (1) bekezdés 8. pontja 
szerinti feladat]

kivett iroda, 
gazdasági épület, 

udvar
666

8.
Dunakeszi Város 
Önkormányzat

Dunakeszi,
belterület,

5060/1
1/1

Óvodai ellátás
[az Mötv. 13. § (1) bekezdés 6. pontja 

szerinti feladat]
kivett óvoda 4688

9.
Csongrád-Csanád 

Megyei 
Önkormányzat

Szeged I. kerület,
belterület,

2922/2/A/31
1/1

Sporttal kapcsolatos feladatok ellátása
[a sportról szóló 2004. évi I. törvény 
55. § (3) bekezdése szerinti feladat]

üzlet 51,56

10.
Alsóörs Község 
Önkormányzata

Alsóörs,
külterület,

010
1/1

Településfejlesztés, településrendezés, 
településüzemeltetés és sportügyek
[az Mötv. 13. § (1) bekezdés 1., 2. és 

15. pontjai szerinti feladatok]

kivett udvar 2934

11.
Alsóörs Község 
Önkormányzata

Alsóörs,
belterület,

876
1/1

Településfejlesztés, településrendezés, 
településüzemeltetés és sportügyek
[az Mötv. 13. § (1) bekezdés 1., 2. és 

15. pontjai szerinti feladatok]

kivett beépítetlen 
terület

5601

12.
Alsóörs Község 
Önkormányzata

Alsóörs,
belterület,

878/4
1/1

Településfejlesztés, településrendezés, 
településüzemeltetés és sportügyek
[az Mötv. 13. § (1) bekezdés 1., 2. és 

15. pontjai szerinti feladatok]

kivett 
üdülőépület, 

udvar
4848

13.
Alsóörs Község 
Önkormányzata

Alsóörs,
belterület,

879
1/1

Településfejlesztés, településrendezés, 
településüzemeltetés és sportügyek
[az Mötv. 13. § (1) bekezdés 1., 2. és 

15. pontjai szerinti feladatok]

kivett telephely 
kikötői szárazföldi 

terület
2491
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14.
Székesfehérvár 

Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

Székesfehérvár,
belterület,

4187
1/1

Kulturális szolgáltatás, különösen 
a nyilvános könyvtári ellátás 

biztosítása; filmszínház, 
előadóművészeti szervezet 

támogatása, a kulturális örökség 
helyi védelme; a helyi közművelődési 

tevékenység támogatása, sport-, 
ifjúsági ügyek

[az Mötv. 13. § (1) bekezdés 7. és 
15. pontjai, valamint 6. § a) pontja 

szerinti feladatok]

kivett kultúrház 1337

15.
Székesfehérvár 

Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

Székesfehérvár,
belterület,

9198/1
1/1

Településüzemeltetés
[az Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. pontja 

szerinti feladat]
kivett parkoló 5553

16.
Mohács Város 

Önkormányzata

Mohács,
belterület,

142/3
1/1

Kulturális örökség helyi védelme
[az Mötv. 13. § (1) bekezdés 7. pontja 

szerinti feladat]
kivett épület 234

2. melléklet az 1623/2021. (iX. 3.) korm. határozathoz

Egyházi jogi személyek tulajdonába kerülő ingatlanok jegyzéke

Sor- 

szám
Egyházi jogi személy Ingatlan / tulajdoni hányad Segítendő feladat/cél

Ingatlan-nyilvántartási 

megnevezés

Terület 

(m2)

1.
Magyarországi 

Evangélikus Egyház

Szeged I. kerület,
belterület,

3620
1/1

köznevelés / óvoda fenntartása és 
működtetése

kivett óvoda 721

2.
Szombathelyi 
Egyházmegye

Velem
belterület,

384
1/1

köznevelés / táboroztatási központ 
létrehozása

kivett 
üdülőépület, 

udvar
15 596

3.
Nyíregyházi 

Egyházmegye

Nyíregyháza,
belterület,

3078
1/1

közcélú tevékenységéhez 
szükséges működési feltételek 

javítása

kivett iroda, 
műhely, raktár

2633

4.
Római Katolikus 

Plébánia 
(Karancsság)

Karancsság,
külterület,

031/12
1/1

hitéleti feladatok kivett – kegyhely 2324

5.
Magyarországi 

Evangélikus Egyház

Szeged III. kerület,
belterület,

20285/3
1/1

köznevelés / kollégium, valamint 
diákotthon fenntartása és 

működtetése
kivett kollégium 7136
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A Kormány 1624/2021. (IX. 3.) Korm. határozata
a Magyar Falu Program keretében megvalósuló nagyfelületű burkolatjavítási program ütemezett 
megvalósítása érdekében szükséges előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1.  egyetért a  Magyar Falu Program részeként a  nagyfelületű burkolatjavítási program Magyar Közút Nonprofit 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Magyar Közút Nonprofit Zrt.) általi folytatásával és 
a folytatáshoz szükséges többlet gépi kapacitások rendelkezésre állása érdekében 1 000 000 000 forint beruházási 
forrásnak a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére – tőkeemelés útján – történő biztosításával;

 2.  az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
–  az  1.  pontban meghatározottak szerinti tőkeemelés végrehajtása érdekében – 1 000 000 000 forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 
(a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 1. Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 1. Magyar Falu 
Program jogcímcsoport terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások 
fejezet, 2. Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. Az NVTNM tulajdonosi 
joggyakorlásával kapcsolatos kiadások alcím, 3. Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb társaságok 
forrásjuttatásai jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint.

felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



M
A
G
Y
A
R
	K

Ö
Z
L
Ö
N
Y
	•	2021.	évi	162.	szám

 
7637

1. melléklet az 1624/2021. (iX. 3.) korm. határozathoz

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

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. Gazdaság-újraindítási Alap

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok 

376273 1 Magyar Falu Program
K8 -1 000 000 000

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
2 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

2 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
377073 3 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb társaságok forrásjuttatásai

K6 1 000 000 000

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

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok 
376273 1 Magyar Falu Program -1 000 000 000

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 1 000 000 000 1 000 000 000

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

T Á M O G A T Á S 

Magyar Államkincstár 

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

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Beruházások

K I A D Á S O K 

B E V É T E L
A módosítást elrendelő 

jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

1 példány
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A Kormány 1625/2021. (IX. 3.) Korm. határozata
a települési önkormányzatok gazdaság újraindítását célzó beruházásainak támogatásáról és egyes 
önkormányzatokat érintő Korm. határozatok módosításáról

 1.  A Kormány
a) a gazdaság újraindítását célzó egyedi fejlesztési támogatásokról szóló 1448/2021. (VII. 7.) Korm. határozattal 

(a továbbiakban: Korm. határozat) összhangban egyetért az 1. melléklet szerinti önkormányzati beruházások 
megvalósításával;

b) az a) alpont szerinti cél megvalósítása érdekében 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  33. Gazdaság újraindítását célzó önkormányzati 
beruházások címmel és az 1. mellékletben meghatározott alcímekkel történő kiegészítését;
felelős: pénzügyminiszter 

belügyminiszter
határidő: azonnal

c) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 8 454 305 000 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli  el a  Kvtv. 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok 
cím, 1.  Központi tartalékok alcím, 1. Gazdaság-újraindítási programok jogcímcsoport (a  továbbiakban: 
GÚP előirányzat) terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 33. Gazdaság 
újraindítását célzó önkormányzati beruházások cím, 1. melléklet szerinti alcímei javára, az ott meghatározott 
célok megvalósítása érdekében, a 2. melléklet szerint;
felelős: pénzügyminiszter 

belügyminiszter
határidő: azonnal

d) a Kvtv. 17.  §-a, valamint 4.  melléklet 7.  pontja alapján jóváhagyja a  GÚP előirányzatnak a  c) alpont szerinti 
átcsoportosítás alapján az  eredeti előirányzaton felül – az  eddig jóváhagyott összegen túl további –  
8 454 305 000 forinttal történő túlteljesülését;

e) egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  c) alpont szerint átcsoportosított előirányzat terhére, az  a) alpont 
szerinti cél megvalósítása érdekében külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül vissza nem térítendő 
egyedi támogatást nyújtson az  1.  melléklet szerinti önkormányzatok részére támogatási előlegként, 
a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;

f ) egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter az  e) alpont szerinti egyedi költségvetési támogatást a  támogatói 
okirat kiadását követően folyósítsa az érintett önkormányzatok számára.

 2. A  belvízzel halmozottan sújtott Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települések csapadékvíz-gazdálkodását 
segítő beruházások előkészítési, tervezési feladataihoz szükséges forrás biztosításáról szóló 1374/2019.  (VI.  25.) 
Korm.  határozat 1.  mellékletében foglalt táblázat „Beruházás tervezett helyszíne, a  település és az  utca 
megnevezésével” oszlop 1. sorában a „Barabás Község, Rákóczi út, Esze Tamás utca” szövegrész helyébe a „Barabás 
Község, Esze Tamás utca, Petőfi út” szöveg lép.

 3. A Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat „Támogatás összege (forint)” oszlop 46. sorában  
a „80 000 000” szövegrész helyébe a „146 900 000” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1625/2021. (iX. 3.) korm. határozathoz

Alcím- 

szám
Alcímnév

Támogatási összeg 

(forint)
Támogatási cél

1.
Albertirsa Város Önkormányzata 
infrastrukturális fejlesztéseinek 
támogatása

220 000 000
Szennyvízkezeléshez szükséges havária 
tározó megépítése, útfelújítás

2.
Balatonakarattya Község Önkormányzata 
igazgatási és kulturális feladatainak 
támogatása

200 000 000 Közösségi ház építése

3.
Balatonalmádi Város Önkormányzata 
infrastrukturális fejlesztéseinek 
támogatása

500 000 000
Úthálózat fejlesztése, javítása, 
többfunkciós sportcsarnok előkészítése

4.
Balatonfüred Város Önkormányzata 
infrastrukturális fejlesztéseinek 
támogatása

996 905 000

Megvalósítás alatt álló projektek 
többletköltségei, járdák, utak, 
zöldterületek és kapcsolódó 
infrastruktúrák fejlesztése

5.
Ballószög Község Önkormányzata 
gyermekétkeztetési feladatainak 
támogatása

100 000 000
Bölcsődei eszközbeszerzés, iskolai 
konyhafejlesztés és eszközbeszerzés

6.
Bátonyterenye Város Önkormányzata 
infrastrukturális fejlesztéseinek 
támogatása

60 000 000 Trianon-emlékpark fejlesztése

7.
Berhida Város Önkormányzata 
infrastrukturális fejlesztéseinek 
támogatása

200 000 000 Közpark fejlesztése, piac kialakítása

8.
Csép Község Önkormányzata kulturális 
feladatainak támogatása

30 000 000
Művelődési Ház tetőszerkezetének 
felújítása

9.
Dunapataj Nagyközség Önkormányzata 
infrastrukturális fejlesztéseinek 
támogatása

100 000 000
Sport- és szabadidőcentrum fejlesztése 
eszközbeszerzéssel

10.
Ete Község Önkormányzata 
közlekedésfejlesztési feladatainak 
támogatása

15 000 000 Útfelújítás

11.
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 
közlekedésfejlesztési feladatainak 
támogatása

2 500 000 000
Adyvárosban tervezett komplex 
parkolásfejlesztés, illetve az ott található 
Kuopio park modernizációja

12.
Gyula Város Önkormányzata 
közlekedésfejlesztési feladatainak 
támogatása

1 020 000 000
Tiborc utca és kapcsolódó útszakaszok 
felújítása

13.
Hencida Község Önkormányzata 
közműfejlesztési feladatainak támogatása

37 000 000 Új ivóvízkút létesítése

14.
Kazincbarcika Város Önkormányzata 
infrastrukturális fejlesztéseinek 
támogatása

196 000 000
Mesevár és Nefelejcs tagóvodák felújítása, 
út- és járdafelújítás

15.
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata 
közlekedésfejlesztési feladatainak 
támogatása

982 600 000
Belterületi út-, járda- és 
kerékpárút-fejlesztés

16.
Monor Város Önkormányzata 
infrastrukturális fejlesztéseinek 
támogatása

225 000 000
Önkormányzati ingatlanok felújítása, 
játszótér kialakítása
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17.
Nagykozár Község Önkormányzata 
közműfejlesztési feladatainak támogatása

6 000 000 Szivattyúcsere

18.
Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 
köznevelési feladatainak támogatása

10 000 000
Ingatlanvásárlás tornaszoba 
kialakításához

19.
Ráckeve Város Önkormányzata 
közműfejlesztési feladatainak támogatása

3 900 000 Ivóvíztároló medence felújítása

20.
Romonya Község Önkormányzata 
gyermekvédelmi feladatainak támogatása

146 900 000 Bölcsőde építése

21.
Szombathely Megyei Jogú Város 
Önkormányzata infrastrukturális 
fejlesztéseinek támogatása

905 000 000

Belterületi útfejlesztések; Gyöngyös-patak 
hídrekonstrukció; a vásárcsarnok 
környékének rekonstrukciója, kapcsolódó 
parkolók kialakítása; víztorony és 
környezetének fejlesztése II. ütem
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2. melléklet az 1625/2021. (iX. 3.) korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XLVII. Gazdaság-újraindítási 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
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

392762 33 Gazdaság újraindítását célzó önkormányzati beruházások
392773 1 Albertirsa Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 220 000 000
392784 2 Balatonakarattya Község Önkormányzata igazgatási és kulturális feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 200 000 000
392795 3 Balatonalmádi Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 500 000 000
392806 4 Balatonfüred Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 996 905 000
392817 5 Ballószög Község Önkormányzata gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 100 000 000
392828 6 Bátonyterenye Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 60 000 000
392839 7 Berhida Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 200 000 000
392840 8 Csép Község Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 30 000 000
392851 9 Dunapataj Nagyközség Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 100 000 000
392862 10 Ete Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 15 000 000
392873 11 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 500 000 000
392884 12 Gyula Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 020 000 000
392895 13 Hencida Község Önkormányzata közműfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 37 000 000
392906 14 Kazincbarcika Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 196 000 000
392917 15 Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 982 600 000
392928 16 Monor Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 225 000 000
392939 17 Nagykozár Község Önkormányzata közműfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 6 000 000
392940 18 Pilisszentkereszt Község Önkormányzata köznevelési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10 000 000
392951 19 Ráckeve Város Önkormányzata közműfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 900 000
392962 20 Romonya Község Önkormányzata gyermekvédelmi feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 146 900 000
392973 21 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 905 000 000

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
1 Központi kezelésű előirányzatok

1 Központi tartalékok
385484 1 Gazdaság-újraindítási programok

K5 Egyéb működési célú kiadások -8 454 305 000

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

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 
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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 8 454 305 000 8 454 305 000

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár 1 példány

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 
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A miniszterelnök 48/2021. (IX. 3.) ME határozata
főiskolai rektor megbízásáról

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37.  § (8)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva  
– az innovációért és technológiáért felelős miniszternek a fenntartó kezdeményezésére tett előterjesztésére –

a Pápai Református Teológiai Akadémián
dr. németh tamás egyetemi tanárt

– a 2021. szeptember 1-jétől 2026. augusztus 31-éig terjedő időtartamra –

a rektori teendők ellátásával ismételten megbízom.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 49/2021. (IX. 3.) ME határozata
főiskolai tanárok kinevezéséről

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.  évi CCIV.  törvény 27.  § (3)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva 
– az innovációért és technológiáért felelős miniszternek a fenntartóval egyetértésben tett előterjesztésére –

dr. árpási zoltánt,
bakonyiné dr. kovács beát,
dr. bednarik Anasztáziát,
Czike bernadette-et,
dr. Csorba Dávidot,
dr. Dombrádi krisztiánt,
dr. elekes györgyi Margitot,
dr. földvári-nagy lászlót,
dr. gloviczki zoltánt,
dr. gombás judit Margitot,
dr. hárskuti jános józsefet,
dr. kiss zoltánt,
kutrovichné dr. schottner krisztinát,
dr. lovassy Attilát,
dr. Maróti gábort,
dr. Mascher róbertet,
dr. Matos lászló károlyt,
dr. nagy editet,
dr. póla pétert,
rácz Máté Mártont,
dr. régi tamást,
dr. réthy lajos Attilát,
dr. simon sándort,
dr. szilvássy Orsolya nórát,
szitka rudolfot,
dr. thékes istván pétert,
uzsaly zoltán sándorné dr. pécsi ritát,
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Vass Vilmost és
dr. Wirth gábort

– 2021. szeptember 1-jei hatállyal – főiskolai tanárrá kinevezem.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 50/2021. (IX. 3.) ME határozata
állami felsőoktatási intézmény kancellárja megbízásának visszavonásáról

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37.  § (4a)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, 
az innovációért és technológiáért felelős miniszter előterjesztésére

a Pannon Egyetemen Csillag Zsolt

kancellári megbízását – a fenti egyetem fenntartóváltására tekintettel –

2021. augusztus 31-ei hatállyal

visszavonom.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök

A miniszterelnök 51/2021. (IX. 3.) ME határozata
a nemzetközi szerződések alapján működő kisebbségi vegyes bizottságok titkárainak felmentéséről és új 
titkár kinevezéséről

 1. A kormányközi vegyesbizottságok tagjainak és tisztségviselőinek kijelöléséről szóló 2118/2008. (VIII. 27.)  
Korm. határozat 3. pont b) alpontja szerinti jogkörömben eljárva

Brendus Rékát, a Magyar–Román Nemzeti Kisebbségügyi Együttműködési Szakbizottság titkárát,
Bujdosó Jánost, a Magyar–Ukrán Kisebbségi Vegyes Bizottság titkárát,
Czimbalmosné Molnár Évát, a Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság titkárát, valamint
Pirityiné Szabó Juditot, a  Magyar–Szerb Kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottság, Magyar–Horvát Kormányközi 
Kisebbségi Vegyes Bizottság, és Magyar–Szlovén Kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottság titkárát

e tisztségükből 2021. szeptember 1-jei hatállyal felmentem.

 2. Ezzel egy időben

tóthné ferenci Adriennt a  Magyar–Román Nemzeti Kisebbségügyi Együttműködési Szakbizottság, a  Magyar–
Ukrán Kisebbségi Vegyes Bizottság, a  Magyar–Szerb Kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottság, a  Magyar–Horvát 
Kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottság, a  Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság és a  Magyar–Szlovén 
Kormányközi Kisebbségi Vegyes Bizottság

titkárává kinevezem.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 52/2021. (IX. 3.) ME határozata
a Nemzetközi Mobil Műholdas Szervezet (IMSO) közgyűlésein történő magyar részvételről

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
az elektronikus hírközlésért felelős miniszter és a külpolitikáért felelős miniszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek azzal, hogy a  Nemzetközi Mobil Műholdas Szervezet (IMSO) Közgyűlésein (a továbbiakban: közgyűlés) 

Magyarország Kormányát képviselő küldöttség vegyen részt;
 2. felhatalmazom az  elektronikus hírközlésért felelős minisztert, hogy a  küldöttség tagjait a  Nemzeti Média- és 

Hírközlési Hatóság elnökének javaslatára, a külpolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben kijelölje;
 3. felhívom a  külpolitikáért felelős minisztert, hogy a  küldöttség részére a  közgyűlésen való részvételhez szükséges 

meghatalmazási okiratot az adott közgyűlés előtt adja ki.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök

A miniszterelnök 53/2021. (IX. 3.) ME határozata
a hajókon telepíthető Inmarsat földi állomások használatáról a területi vizeken és kikötőkben tárgyú 
Nemzetközi Megállapodás Részes Feleinek konferenciáin történő magyar részvételről

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
az elektronikus hírközlésért felelős miniszter és a külpolitikáért felelős miniszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek azzal, hogy a hajókon telepíthető Inmarsat földi állomások használatáról a területi vizeken és kikötőkben 

tárgyú Nemzetközi Megállapodás Részes Feleinek konferenciáin (a továbbiakban: Konferencia) Magyarország 
Kormányát képviselő küldöttség vegyen részt;

 2. felhatalmazom az  elektronikus hírközlésért felelős minisztert, hogy a  küldöttség tagjait a  Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság elnökének javaslatára, a külpolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben kijelölje;

 3. felhívom a  külpolitikáért felelős minisztert, hogy a  küldöttség részére a  részvételhez szükséges meghatalmazási 
okiratot az adott Konferencia előtt adja ki.

  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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