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III. Kormányrendeletek

A Kormány 540/2021. (IX. 24.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő 
rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet ideje 
alatt a bírósági és ügyészségi szervezeti és jogállási törvények egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról 
szóló 531/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi CXXVIII.  törvény 51/A.  §-ára, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő 
rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A veszélyhelyzet során a  személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések 
újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet] 
23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23.  § A Kjtv.-nek a  közjegyzői működés formájára vonatkozó rendelkezéseit akként kell alkalmazni, hogy 
a tevékenységét egyénileg folytató közjegyző 2022. december 31-éig a tevékenységét a Kjtv. 2021. december 31-én 
hatályos rendelkezései szerint tovább folytathatja egyénileg.”

2. §  Az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet a következő 40. §-sal egészül ki:
„40.  § (1) A  veszélyhelyzet ideje alatt – a  veszélyhelyzet során a  személy- és vagyonegyesítő szervezetek 
működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet, valamint 
a veszélyhelyzet ideje alatt a bírósági és ügyészségi szervezeti és jogállási törvények egyes rendelkezéseinek eltérő 
alkalmazásáról szóló 531/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 540/2021. (IX. 24.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Módr3.) hatálybalépését megelőzően hatályos 23. § alapján – ki nem írt pályázatok tekintetében 
a (2)–(4) bekezdésekben foglaltak szerint kell eljárni.
(2) A területi kamara a Kjtv. 18. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatást a Módr. hatálybalépését követő 15 napon belül 
a MOKK részére küldi meg.
(3) A MOKK a (2) bekezdés szerinti határidő lejártát követő 30 napon belül összesítve küldi meg a tájékoztatásokat 
a miniszter részére.
(4) A  közjegyzői álláshelyre a  miniszter a  Kjtv. 18.  § (2) és (3)  bekezdése szerinti esetekben a  pályázatot 
a MOKK (3) bekezdés szerinti tájékoztatását követő 60 napon belül írja ki.”

3. §  Hatályát veszti az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdése.

2. A veszélyhelyzet ideje alatt a bírósági és ügyészségi szervezeti és jogállási törvények egyes 
rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 531/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A veszélyhelyzet ideje alatt a  bírósági és ügyészségi szervezeti és jogállási törvények egyes rendelkezéseinek 
eltérő alkalmazásáról szóló 531/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 531/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet] 
a következő 13–16. §-sal egészül ki:
„13.  § (1) Ha a  veszélyhelyzet ideje alatt a  személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő 
rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet, valamint a  veszélyhelyzet ideje alatt 
a  bírósági és ügyészségi szervezeti és jogállási törvények egyes rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról szóló 
531/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 540/2021. (IX. 24.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: 
Módr.) hatályon kívül helyezett 2. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az igazságügyi alkalmazotti álláspályázatok 
kiírásához kapcsolódó egyes eljárási cselekményekre még nem került sor, az  azokra vonatkozó határidő 
újrakezdődik a Módr. hatálybalépését követő első napon.



8150 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 175. szám 

(2) Ha
a) a  Módr.-rel hatályon kívül helyezett 2.  § (2)  bekezdésében foglaltak alapján a  folyamatban lévő igazságügyi 
alkalmazotti álláspályázati eljárás soron következő eljárási cselekményének lefolytatására nem került sor, vagy
b) a veszélyhelyzet ideje alatt a folyamatban lévő igazságügyi alkalmazotti álláspályázati eljárások lefolytatása nem 
lehetséges,
a soron következő eljárási cselekményt az  akadály megszűnését, de legkésőbb a  veszélyhelyzet megszűnését 
követően kell megtenni, azzal, hogy az  eljárási cselekmény elvégzésére meghatározott határidő kezdőnapja 
az akadály, illetve a veszélyhelyzet megszűnését követő nap.
14.  § (1) A  Módr.-rel hatályon kívül helyezett 4.  § (1)  bekezdése alapján – az  ítélőtábla, a  törvényszék és 
járásbíróság elnöke, valamint a  Kúria, az  ítélőtábla, a  törvényszék és a  járásbíróság elnökhelyettese, továbbá 
a  kollégiumvezető, a  kollégiumvezető-helyettes, a  csoportvezető és a  csoportvezető-helyettes [a  továbbiakban 
az (1)–(3) bekezdésben együtt: bírósági vezető] esetében – meghosszabbodott bírósági vezetői kinevezések tartama 
a Módr. hatálybalépésétől számított 30. napon lejár.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti bírósági vezetői állások esetében a  még ki nem írt bírósági vezetői pályázatot 
a Módr. hatálybalépését követően haladéktalanul ki kell írni.
(3) Ha a  bírósági vezetői álláspályázat elbírálása az  (1)  bekezdés szerinti határidőig nem történik meg, a  bírósági 
vezetői pályázat elbírálásáig a kinevezésre jogosult a bírósági vezetői állást megbízás útján töltheti be.
(4) Ha
a) a  Módr.-rel hatályon kívül helyezett 4.  § (2)  bekezdésében foglaltak alapján a  folyamatban lévő vezetői 
álláspályázati eljárás soron következő eljárási cselekményének lefolytatására nem került sor, vagy
b) a veszélyhelyzet ideje alatt a folyamatban lévő vezetői álláspályázati eljárások lefolytatása nem lehetséges,
a soron következő eljárási cselekményt az  akadály megszűnését, de legkésőbb a  veszélyhelyzet megszűnését 
követően kell megtenni, azzal, hogy az  eljárási cselekmény elvégzésére meghatározott határidő kezdőnapja 
az akadály, illetve a veszélyhelyzet megszűnését követő nap.
(5) Ha
a) a Módr.-rel hatályon kívül helyezett 4. § (3) bekezdése alapján meghosszabbodott határozott idejű bírói testületi 
tagi megbízatás tekintetében az új testületi tag megválasztása nem volt lefolytatható, vagy
b) a Módr. hatálybalépését követően a veszélyhelyzet idején lejáró határozott idejű bírói testületi tagi megbízatás 
tekintetében az új tag megválasztása nem folytatható le,
a határozott idő meghosszabbodik az  új tag megválasztásáig, azzal, hogy ha a  veszélyhelyzet megszűnéséig 
a választásra nem kerül sor, azt legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követően haladéktalanul meg kell tartani.
15.  § (1) Ha a  Módr.-rel hatályon kívül helyezett 7.  § (1)  bekezdésében foglaltak alapján a  bírói álláspályázatok 
kiírásához kapcsolódó egyes eljárási cselekményekre még nem került sor, az  azokra vonatkozó határidő 
újrakezdődik a Módr. hatálybalépését követő első napon.
(2) Ha
a) a Módr.-rel hatályon kívül helyezett 7. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a folyamatban lévő bírói álláspályázati 
eljárás soron következő eljárási cselekményének lefolytatására nem került sor, vagy
b) a veszélyhelyzet ideje alatt a folyamatban lévő bírói álláspályázati eljárások lefolytatása nem lehetséges,
a soron következő eljárási cselekményt az  akadály megszűnését, de legkésőbb a  veszélyhelyzet megszűnését 
követően kell megtenni, azzal, hogy az  eljárási cselekmény elvégzésére meghatározott határidő kezdőnapja 
az akadály, illetve a veszélyhelyzet megszűnését követő nap.
(3) Ha
a) a Módr.-rel hatályon kívül helyezett 7. § (6) bekezdése alapján meghosszabbodott határozott idejű bírói kinevezés 
tekintetében a határozatlan idejű kinevezéshez vagy a határozott idejű kinevezés meghosszabbításához szükséges 
intézkedések, eljárások nem voltak lefolytathatóak, vagy
b) a  Módr. hatálybalépését követően a  veszélyhelyzet idején lejáró határozott idejű kinevezés tekintetében 
a  határozatlan idejű kinevezéshez vagy határozott idejű kinevezés meghosszabbításához szükséges intézkedések, 
eljárások nem folytathatóak le,
a határozott idő meghosszabbodik a szükséges intézkedések, eljárások lefolytatásáig, kivéve, ha a bíró a nyilatkozata 
szerint nem kéri a határozatlan idejű kinevezését vagy a határozott idejű kinevezése meghosszabbítását.
(4) Ha a  veszélyhelyzet megszűnéséig a  szükséges intézkedések és eljárások a  (3)  bekezdés szerint nem kerülnek 
lefolytatásra, azokat legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követően haladéktalanul meg kell kezdeni.
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16. § (1) Ha
a) a  Módr.-rel hatályon kívül helyezett 9.  § (1)  bekezdésében foglaltak alapján az  ügyészségi alkalmazotti 
álláspályázatok elbírálásához kapcsolódó eljárási cselekményt nem lehetett foganatosítani, vagy
b) az ügyészségi alkalmazotti álláspályázatok elbírálásához kapcsolódó eljárási cselekményekre vonatkozó határidő 
a veszélyhelyzet ideje alatt jár le, és a veszélyhelyzet ideje alatt az eljárási cselekményt nem lehet foganatosítani,
a határidő újrakezdődik az akadály megszűnését követő, de legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő első 
napon.
(2) Ha
a) a  Módr.-rel hatályon kívül helyezett 9.  § (5)  bekezdése alapján meghosszabbodott határozott idejű ügyészségi 
alkalmazotti kinevezés tekintetében a  határozatlan idejű vagy az  újabb határozott idejű kinevezéshez szükséges 
intézkedések, eljárások nem voltak lefolytathatóak, vagy
b) a  Módr. hatálybalépését követően a  veszélyhelyzet idején lejáró határozott idejű kinevezés tekintetében 
a  határozatlan idejű vagy az  újabb határozott idejű kinevezés meghosszabbításához szükséges intézkedések, 
eljárások nem folytathatóak le,
a határozott idő meghosszabbodik a szükséges intézkedések, eljárások lefolytatásáig.
(3) Ha a  veszélyhelyzet megszűnéséig a  szükséges intézkedések és eljárások a  (2)  bekezdés szerint nem kerülnek 
lefolytatásra, azokat legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követően haladéktalanul meg kell kezdeni.
(4) Ha
a) a  Módr.-rel hatályon kívül helyezett 9.  § (8)  bekezdése alapján meghosszabbodott határozott idejű ügyészségi 
testületi tagi megbízatás tekintetében az új testületi tag megválasztása nem volt lefolytatható, vagy
b) a  Módr. hatálybalépését követően a  veszélyhelyzet idején lejáró határozott idejű ügyészségi testületi tagi 
megbízatás tekintetében az új tag megválasztása nem folytatható le,
a határozott idő meghosszabbodik az  új tag megválasztásáig, azzal, hogy ha a  veszélyhelyzet megszűnéséig 
a választásra nem kerül sor, azt legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követően haladéktalanul meg kell tartani.”

5. §  Hatályát veszti az 531/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet
a) 2. § (1) és (2) bekezdése,
b) 4. § (1)–(3) bekezdése,
c) 7. § (1), (2) és (6) bekezdése, valamint
d) 9. § (1), (5), (6) és (8) bekezdése.

3. Záró rendelkezések

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



8152 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 175. szám 

A Kormány 541/2021. (IX. 24.) Korm. rendelete
az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.)  
Korm. rendelet módosításáról, valamint a családok támogatásaival összefüggő egyes kormányrendeletek 
módosításáról szóló 530/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet  
(a továbbiakban: R.) 61. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A hitelintézetet az általa jogszerűen folyósított
a) családi otthonteremtési kedvezmény összege után 2% költségtérítés illeti meg, amelyet a családi otthonteremtési 
kedvezménnyel,
b) 72. § (2) bekezdés b) pontja szerinti otthonteremtési kamattámogatással érintett kölcsön összege után egyszeri 
1,5% költségtérítés illeti meg, amelyet a kamattámogatással
együtt számol el a központi költségvetéssel.”

2. §  Az R. 72. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az otthonteremtési kamattámogatás mértéke megegyezik
a) – ideértve a 73. § (13) bekezdés b) pontjában foglalt esetet is – a 73. § (1) bekezdése szerint meghatározott ügyleti 
kamat 3 százalékponttal csökkentett,
b) a  magyar állam vagy a  magyar állam kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaság által biztosított 
hitelkeretből a hitelintézet által új lakás vásárlása vagy építése céljára közvetlenül vagy közvetetten továbbhitelezett 
kölcsön esetén a 73. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ügyleti kamat
mértékével.”

3. § (1) Az R. 73. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[A szerződésszerű teljesítés esetén – a 72.  § (3)  bekezdése szerinti időszakban – a hitelintézet kizárólag olyan ügyleti 
kamatot számít fel, amely legalább egyéves időszakra vonatkozóan állandó. A  kölcsön törlesztése során felszámított 
ügyleti kamat éves mértéke – a 72. § (3) bekezdése szerinti időszakban – nem haladja meg:]
„c) a 72. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kölcsön esetében a 2,5%-ot.”

 (2) Az R. 73. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A támogatott személy a támogatás időszakában
a) az  e  rendeletben meghatározott mértékű otthonteremtési kamattámogatással csökkentett mértékű ügyleti 
kamatot fizet,
b) a 72. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kölcsön esetében ügyleti kamatot nem fizet, azzal, hogy a  (13) bekezdés 
b) pontjában foglaltak bekövetkezése esetén az a) pont szerinti mértékű ügyleti kamatot fizet.”

 (3) Az R. 73. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:
„(13) A 72. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kölcsön esetében a hitelintézet a kölcsönszerződés szerinti kamatot
a) a kamattámogatásnak az e fejezet szerinti feltételekkel összefüggő megszűnése esetén az (1) bekezdés c) pontja 
szerinti mérték,
b) a 72. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kölcsön feltételeinek való meg nem felelés esetén az (1) bekezdés a) vagy 
b) pontjában, valamint (10) bekezdésében foglaltak,
c) az a) és a b) pontban említett feltételek együttes bekövetkezése esetén a (12) bekezdésben foglaltak
alapján állapítja meg.”

4. §  Az R. 78.  § (1)  bekezdésében az „– a  61.  § (2)  bekezdésében foglaltak kivételével – a  46–67.  §-ban,” szövegrész 
helyébe az „– a 72. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kölcsön esetében a 61. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével – 
a 46–67. §-ban,” szöveg lép.
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5. § (1) A családok támogatásaival összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 530/2021. (IX. 14.)  
Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) 8. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„8. § Az R1. a következő 93. §-sal egészül ki:
„93.  § (1) Azon támogatott személyek tekintetében, akiknél a  gyermekvállalási határidő a  veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet kezdete és a  Módr6. hatálybalépése 
közötti időszakban telt le, a Módr6.-tal megállapított 34. § (3) bekezdését, valamint 57. § (1), (3) és (10) bekezdését 
azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy az  azokban foglalt 30 napos, 90 napos, illetve 120 napos határidő 
számításának kezdő időpontja a Módr6. hatálybalépésének napja.
(2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti esetben a  családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetésére való felhívás 
a Módr6. hatálybalépését megelőzően már megtörtént, akkor azt a Módr6. hatálybalépését követő öt napon belül  
– a támogatott személy egyidejű értesítése mellett – hivatalból vissza kell vonni.
(3) Azon igénylő tekintetében, akinél a  Módr6. hatálybalépése napján a  Módr6.-tal megállapított 31/A.  § szerinti 
egyéves határidőből kevesebb, mint 90 nap van hátra, a 31/A. §-t azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a családi 
otthonteremtési kedvezmény iránti kérelmét a Módr6. hatálybalépését követő 90 napon belül nyújthatja be.
(4) A  Módr6.-tal megállapított 15.  §-t a  Módr6. hatálybalépése előtt megkezdett, folyamatban lévő eljárásokra, 
illetve 49. § (1) bekezdését a már létrejött támogatási jogviszonyokra is alkalmazni kell.””

 (2) A Módr. 15. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„15. § Az R2. a következő 65. §-sal egészül ki:
„65.  § (1) Azon támogatott személyek tekintetében, akiknél a  gyermekvállalási határidő a  veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet kezdete és a  családok támogatásaival 
összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 530/2021. (IX. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Módr7.) hatálybalépése közötti időszakban telt le, a  Módr7.-tel megállapított 20.  § (6)  bekezdését, valamint 39.  §  
(1), (3) és (10)  bekezdését azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy az  azokban foglalt 30 napos, 90 napos, illetve  
120 napos határidő számításának kezdő időpontja a Módr7. hatálybalépésének napja.
(2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti esetben a  családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetésére való felhívás  
a Módr7. hatálybalépését megelőzően már megtörtént, akkor azt a Módr7. hatálybalépését követő öt napon belül 
vissza kell vonni, és erről egyidejűleg a támogatott személyt értesíteni kell.
(3) Azon igénylő tekintetében, akinél a  Módr7. hatálybalépése napján a  Módr7.-tel megállapított 14.  § 
(11)  bekezdése szerinti egyéves határidőből kevesebb, mint 90 nap van hátra, a  14.  § (11)  bekezdését azzal 
az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelmét a Módr7. hatálybalépését 
követő 90 napon belül nyújthatja be.
(4) A Módr7.-tel megállapított 14. § (1) bekezdés b) pontját a Módr7. hatálybalépése előtt megkezdett folyamatban 
lévő eljárásokra, illetve a 41. § (1) bekezdés b) pontját a már létrejött támogatási jogviszonyokra is alkalmazni kell.””

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. szeptember 29. napján lép hatályba.
 (2) Az 1–4. § 2021. október 4. napján lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 542/2021. (IX. 24.) Korm. rendelete
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) IV. EGÉSZSÉGÜGYI SZAKELLÁTÁS fejezet Általános szabályok 
alcíme a következő 26/B. §-sal egészül ki:
„26/B.  § (1) A  veszélyhelyzet kihirdetéséről és a  veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló  
27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet] által kihirdetett veszélyhelyzet 
miatt elhalasztott ellátások pótlására szolgáló Kiemelt várólista csökkentési programhoz (a  továbbiakban: 
Kiemelt várólista csökkentési program) tartozó fekvőbeteg-szakellátások finanszírozását – ide nem értve 
a  4/D–4/E.  §-ban szabályozott várólista csökkentési programba tartozó eseteket – az  5. számú melléklet szerinti 
„várólista csökkentés” előirányzat (e § alkalmazásában a továbbiakban: előirányzat) felhasználásával kell elvégezni, 
a fekvőbeteg-szakellátásra vonatkozó adatszolgáltatási és elszámolási szabályok és a (2)–(7) bekezdésben foglaltak 
figyelembevételével.
(2) A  Kiemelt várólista csökkentési programba bevont szolgáltatók részére az  előirányzat terhére az  aktív 
fekvőbeteg-szakellátást végző szervezeti egységen végzett – a  14. számú mellékletben szereplő Térítési 
kategória mezőben megkülönböztető X térítési kategória jelzéssel jelentett – ellátásokra az  alapdíj 130%-ának és 
az elszámolható súlyszám szorzatának megfelelő finanszírozási díj számolható el, és az ellátás teljesítményét nem 
kell figyelembe venni a tervezett éves keret tárgyhavi teljesítésének számításában.
(3) Az egészségügyi szolgáltató az  (1) bekezdés szerinti várólista többletfinanszírozás keretében végzett ellátására 
vonatkozóan megállapított és visszaigazolt finanszírozási díj részét képező, (2) bekezdés szerinti díjemelési összeg 
80%-át a bankszámláján történő jóváírást követő 60 napon belül köteles az ellátást végző orvosok és szakdolgozók 
díjazására fordítani, amely a kifizetőt terhelő adó- és járulékterheket is tartalmazza. Erre a díjazásra az ellátást végző 
orvos és szakdolgozó az  egészségügyi szolgálati munkaszerződésben meghatározott illetményén felül jogosult. 
A többletfinanszírozás felhasználását az egészségbiztosító pénzügyi ellenőrzés keretében vizsgálja.
(4) Az (1)–(3) bekezdésben foglaltakat
a) a  Kiemelt várólista csökkentési programban a  várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 
287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerint kötelezően, valamint
b) a kapacitáshiány miatt kötelezően
vezetett listákon nyilvántartott betegek részére végzett ellátás esetén a Kiemelt várólista csökkentési programban 
a NEAK által megállapított keretösszeg mértékéig kell alkalmazni.
(5) Az  (1)–(4)  bekezdésben foglaltak akkor alkalmazhatóak, ha az  előirányzaton biztosított forrás-fedezet 
rendelkezésre állását követően a szolgáltató a 2019. év azonos időszakában végzett – a Kiemelt várólista csökkentési 
programban érintett listákhoz tartozó ellátásainak – 1-es térítési kategóriával jelentett és elszámolt időarányos 
súlyszámát a  program indítását követően az  egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő 
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 542/2021. (IX. 24.)
Korm. rendelet hatálybalépését követő 6. naptári hónap végéig az 1-es térítési kategóriában teljesíti.
(6) A  szolgáltató az  (1)–(4)  bekezdés szerinti elszámolásra a  Kiemelt várólista csökkentési program ellátási listák 
esetén az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 542/2021. (IX. 24.) Korm. rendelet hatálybalépését követő  
6. naptári hónap végéig jogosult.
(7) Ha az  (5)  bekezdés szerinti feltétel nem teljesül, a  (2)  bekezdés szerinti finanszírozási kedvezmények összegét 
a NEAK utólagosan visszavonja.”

2. §  Az R. a következő 29/B. §-sal egészül ki:
„29/B. § (1) A Kiemelt várólista csökkentési programhoz tartozó járóbeteg-szakellátási szolgáltatások finanszírozását 
az  5. számú melléklet szerinti „várólista csökkentés” előirányzaton (e § alkalmazásában a  továbbiakban: 
előirányzat) biztosított forrás-fedezet rendelkezésre állását követően annak felhasználásával kell elvégezni, 
a  járóbeteg-szakellátásra vonatkozó adatszolgáltatási és elszámolási szabályok és a  (2)–(6)  bekezdésben foglaltak 
figyelembevételével.
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(2) A Kiemelt várólista csökkentési programot a program indítását követő 6 hónapon belül kell teljesíteni.
(3) A Kiemelt várólista csökkentési programba bevont szolgáltatók az előirányzat terhére a 39. számú mellékletben 
felsorolt szakmákban nevesített beavatkozásokat, valamint a  26/B.  § (2)  bekezdése szerinti fekvőbeteg-ellátási 
eseményekhez kapcsolódóan az  azt megelőzően végzett beavatkozásokat jelentik a  NEAK által megállapított 
keretösszeg mértékéig.
(4) A  NEAK a  Kiemelt várólista csökkentési program időtartama alatt az  előirányzat terhére a  27/2021. (I. 29.) 
Korm. rendelet által kihirdetett veszélyhelyzet miatt megnövekedett Betegfogadási listák és várakozási idők 
csökkentése érdekében a (3) bekezdés szerinti szakmákon kívüli azon ellátási területek beavatkozásait is bevonhatja 
a rendelkezésre álló keret erejéig, ahol a Betegfogadási lista szerinti várakozási idő a 60 napot meghaladja. Ebben 
az esetben a szolgáltató a NEAK által megadott keretösszeg mértékéig jelenthet elszámolásra teljesített ellátásokat 
a (2) bekezdés szerinti határidő végéig.
(5) A  (3) és (4)  bekezdés szerinti beavatkozásokat a  6/A. számú melléklet szerinti jelentésben a Térítési kategória 
mezőben megkülönböztető X térítési kategória jelzéssel kell jelenteni.
(6) A  (3)–(5)  bekezdés szerint jelentett ellátásokra az  alapdíj 130%-ának és az  elszámolható pont szorzatának 
megfelelő finanszírozási díj számolható el, és az  ellátás teljesítményét nem kell figyelembe venni a  28.  § 
(1) bekezdése szerinti tervezett éves keret tárgyhavi teljesítésének számításában, valamint alkalmazni kell a 26/B. § 
(5) és (7) bekezdése szerinti kifizetési és ellenőrzési szabályokat.
(7) Az egészségügyi szolgáltató az  (1) bekezdés szerinti várólista többletfinanszírozás keretében végzett ellátására 
vonatkozóan megállapított és visszaigazolt finanszírozási díj részét képező, (6) bekezdés szerinti díjemelési összeg 
80%-át a bankszámláján történő jóváírást követő 60 napon belül köteles az ellátást végző orvosok és szakdolgozók 
díjazására fordítani, amely a kifizetőt terhelő adó- és járulékterheket is tartalmazza. Erre a díjazásra az ellátást végző 
orvos és szakdolgozó az  egészségügyi szolgálati munkaszerződésben meghatározott illetményén felül jogosult. 
A többletfinanszírozás felhasználását az egészségbiztosító pénzügyi ellenőrzés keretében vizsgálja.
(8) Az  emelt összegű finanszírozási díj kifizetésének feltétele, hogy az  ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató, 
az elvégzett diagnosztikai vizsgálat eredményét a diagnosztikai ellátás elvégzésétől számított 5 munkanapon belül 
feltölti az EESZT-be. Ennek hiányában a NEAK a finanszírozási díj utalványozását nem teljesíti.”

3. §  Az R. a következő 77/B. §-sal egészül ki:
„77/B.  § E  rendeletnek az  egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának 
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 542/2021. (IX. 24.) Korm. rendelettel 
megállapított 26/B.  § (1)–(3)  bekezdésében és 29/B.  § (1)–(6)  bekezdésében foglaltakat a  2021. szeptember 1-jét 
követően a Kiemelt várólista csökkentési program keretében elvégzett ellátások tekintetében kell alkalmazni.”

4. §  Az R. 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. §  Az R. a 2. melléklet szerinti 39. számú melléklettel egészül ki.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 542/2021. (IX. 24.) Korm. rendelethez
„5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Millió forint

Megnevezés
2021. évi 

előirányzat

  Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás  

  Praxisfinanszírozás 119 912,0

Háziorvosi, szakdolgozói bértámogatás 71 558,9

Indikátorrendszer finanszírozása 7 300,0

  Eseti ellátás díjazása 649,3

 
Ügyeleti szolgálat
Háziorvosi szolgáltató számára az egészségügyi államigazgatási szerv által szabad- vagy 
munkaszüneti napra elrendelt alapellátási tevékenység támogatása

13 106,2

6 400,0

1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen 218 926,4

  Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem

  Iskolaegészségügyi ellátás 2 317,1

Iskolaegészségügyi ellátás bértámogatás 145,5

  Védőnői ellátás 24 009,8

  Anya-, gyermek- és csecsemővédelem 483,4

  MSZSZ: gyermekgyógyászat 121,6

  MSZSZ: nőgyógyászat 96,3

2. Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen  27 173,7

Fogászati ellátás

Praxisfinanszírozás 42 494,1

Fogorvosi, szakdolgozói bértámogatás 26 163,0

3. Fogászati ellátás összesen 68 657,1

4. Otthoni szakápolás 6 480,8

5. Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás  9 866,2

6. Művesekezelés 27 771,1

  Célelőirányzatok

  Méltányossági alapon történő térítések 3 911,3

  Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj 55,0

Tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi 
tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása 1 250,0

Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata 20,0

Egészségügyi dolgozók 2018–2021. évi béremelésének fedezete 365 441,1

  Egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, béremelésének fedezete 3 830,1

  Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítése 15 029,1

Fiatal szakorvosok támogatása 320,8

7. Célelőirányzatok összesen 389 857,4

8. Mentés 45 479,1

9. Laboratóriumi ellátás 24 266,1

  Összevont szakellátás

    Járóbeteg-szakellátás  193 382,8

Népegészségügy fejlesztése  853,5

Működési költségelőleg 2 000,0

Molekuláris diagnosztikai (PCR) ellátás  5 426,4

Koronavírus járvánnyal kapcsolatos diagnosztika és ellátás 4 800,0
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    Fekvőbeteg-szakellátás 646 546,5

         aktív fekvőbeteg-szakellátás  548 606,7

         krónikus fekvőbeteg-szakellátás 87 573,1

         fogvatartottak egészségügyi ellátása 1 927,6

         várólista csökkentés 8 439,1

    Extrafinanszírozás 1 000,0

    Speciális finanszírozású szakellátás 51 211,9

10. Összevont szakellátás összesen 905 221,1 

12. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék 10 658,5 

13. Finanszírozási rendszer átalakítása  21 249,3

14. Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás 119 659,8

ÖSSZESEN 1 875 266,6
”

2. melléklet az 542/2021. (IX. 24.) Korm. rendelethez
„39. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

A „várólista csökkentés” előirányzat terhére jelenthető beavatkozások

Ultrahang diagnosztika (5301, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5308 szakmák)

OENO kód Megnevezés

16312 Nyelőcső endoszkópos UH vizsgálata

1631B Endoszkópos UH Nyelőcső biopsia

1632B Endoszkópos UH TruCut biopsia a tápcsatorna bármely területéről

1633B Mediastinum endoszkópos UH vizsgálata

1633C Hasnyálmirigy, máj, epeutak endoszkópos UH vizsgálata 

1633D Gyomor endoszkópos UH vizsgálata

1634B Endoszkópos UH Gyomorfal biopsia

1635B Endoszkópos UH Hasnyálmirigy biopsia

1636B Endoszkópos UH Mediastinum biopsia

1636D Duodenum endoszkópos UH vizsgálata

1637B Endoszkópos UH Máj biopsia

1638B Endoszkópos UH Perirectum biopsia

1639B Endoszkópos UH Nyirokcsomó finomtű (FNA) biopsia

1641D Colon endoszkópos UH vizsgálata

16431 Rectum és sigma endoscopos UH vizsgálata

1643D Rectum endoscopos UH vizsgálata

36100 Agy UH vizsgálata

36110 Nyaki lágyrészek UH vizsgálata

36111 Pajzsmirigy UH vizsgálata

36112 Nyaki erek UH vizsgálata

36113 Szemgolyó és szemüreg UH vizsgálata

36114 Szemgolyó UH-biometria

36116 UH-pachymetria (szaruhártya vastagság)

36117 Nyálmirigy UH vizsgálata

36118 Orrmelléküregek UH vizsgálata
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3611A Axilla UH vizsgálat

36120 Mellkasfal vagy hasfal UH vizsgálata

36121 Mellkasi nagyerek UH vizsgálata

36122 Emlők UH vizsgálata

36123 Pleuraűr UH vizsgálata

36130 Hasi (áttekintő, komplex) UH vizsgálat

36133 Pancreas UH vizsgálata

36134 Lép UH vizsgálata

36135 Vese UH vizsgálata

36138 Gyomor-bélrendszer UH vizsgálata

3613C Máj és epeutak UH vizsgálata

3613E Kontrasztanyaggal végzett máj UH (CEUS) vizsgálat

36140 Várandóssági transabdominalis UH vizsgálat

36141 Várandóssági transvaginalis UH vizsgálat

36150 Kismedence transabdominalis UH vizsgálat

36151 Perineum UH vizsgálata

36152 Prostata UH vizsgálata

36153 Transrectalis UH vizsgálat

36154 Herezacskó UH vizsgálata

36155 Húgyhólyag UH vizsgálata

36156 Kismedence transvaginalis UH vizsgálata

36157 Intrauterin UH intracavitalis

36158 Folliculometria UH módszerrel

36159 Transzplantált vese UH vizsgálata

36160 Vállízület UH vizsgálata

36161 Csípőízület UH vizsgálata

36162 Térdízület UH vizsgálata

36163 Ízület UH vizsgálata

36164 Végtagi lágyrész UH vizsgálata

3617A Duplex UH, nyaki erek

3617B Duplex UH, mellkasi erek, aorta

3617C Duplex UH, hasi erek

3617D Duplex UH, vese

3617E Duplex UH, magzat

3617F Duplex UH, átültetett szerv

3617J Duplex UH, orbita

3617L Duplex UH, végtagi erek

3617M Duplex UH, férfi nemi szervek

3617N Duplex UH, női nemi szervek

3617P Duplex UH, subclavia

36180 Vizeletürítés vizsgálata ultrahanggal

53959 Intravascularis UH (IVUS)

CT diagnosztika (5108 szakma)

OENO kód Megnevezés

34410 Agykoponya natív CT vizsgálata

34411 Agykoponya CT vizsgálat iv. kontrasztanyag adását követőleg
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34412 Agykoponya CT vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

34413 Sella célzott natív CT vizsgálata (vékonyszeletes)

34414 Sella célzott CT vizsgálata natív plusz kontrasztanyagos

34415 Orbita célzott CT vizsgálata natív (vékonyszeletes)

34416 Orbita célzott CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos (vékonyszeletes)

34417 Belső fül célzott CT vizsgálata natív (vékonyszeletes)

34418 Belső fül célzott CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

34421 Arckoponya CT vizsgálata natív plusz kontrasztanyag adását követőleg

34422 Arckoponya CT vizsgálata natív

34424 Gerinc CT vizsgálata (min. 2 csigolya segmentum) natív

34425 Gerinc CT vizsgálata (min. 2 csigolya segmentum) iv. kontrasztanyag adását követőleg

34427 Gerinc CT vizsgálata (min. 2 csigolya segmentum) natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

34430 Nyaki lágyrész CT vizsgálata natív

34431 Nyaki lágyrész CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg

34432 Nyaki lágyrész CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

34440 Mellkas CT vizsgálata natív

34441 Mellkas CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg

34442 Mellkas CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

34450 Teljes has CT vizsgálata natív

34451 Teljes has CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg

34452 Teljes has CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

34453 Teljes has és medence CT vizsgálata natív

34454 Teljes has és medence CT vizsgálata natív és iv. kontrasztanyag adását követőleg

34460 Medence CT vizsgálata natív

34461 Medence CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg

34462 Medence CT vizsgálata natív és iv. kontrasztanyag adását követőleg

34470 Végtag CT vizsgálata natív

34471 Végtag CT vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg

34472 Végtag CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

34490 CT angiográfia koponya

34491 CT angiográfia nyak

34492 CT angiográfia mellkas

34493 CT angiográfia teljes has

34494 CT angiográfia medence

34500 Csont denzitometria CT vizsgálat

34620 CT vizsgálat alapú virtuális endoszkópia

34641 Szív és coronaria MSCT

MRI diagnosztika (5109 szakma)

OENO kód Megnevezés

34914 Agykoponya natív MR vizsgálat

34915 Agykoponya MR vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

34916 Sella célzott MR vizsgálata natív

34917 Sella célzott MR vizsgálata natív plusz kontrasztanyagos

34918 Orbita célzott MR vizsgálata natív

34919 Orbita célzott MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos

34920 Belső fül célzott MR vizsgálata natív
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34921 Belső fül célzott MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

34922 Arckoponya MR vizsgálata natív

34923 Arckoponya MR vizsgálata natív plusz kontrasztanyag adását követőleg

34924 Gerinc MR vizsgálata natív gerinc

34925 Gerinc MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg

34926 Gerinc MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

34927 Nyaki lágyrész MR vizsgálata natív

34928 Nyaki lágyrész MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg

34929 Nyaki lágyrész MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

34930 Mellkas MR vizsgálata natív

34931 Mellkas MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg

34932 Mellkas MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

34933 Teljes has MR vizsgálata natív

34934 Teljes has MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg

34935 Teljes has MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

34936 MR kolangiográfia

34937 Teljes has és medence MR vizsgálata natív

34938 Teljes has és medence MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

34939 Medence MR vizsgálata natív

34940 Medence MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg

34941 Medence MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

34942 Ízület, végtag MR vizsgálata natív

34943 Ízület, végtag MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg

34944 Ízület, végtag MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

34945 Emlő MR vizsgálata natív

34946 Emlő MR vizsgálata iv. kontrasztanyag adását követőleg

34947 Emlő MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyag adását követőleg

34948 MR angiográfia iv. kontrasztanyag adása nélkül

34949 MR angiográfia, iv. kontrasztanyag adásával

34951 MR vizsgálat alapú virtuális endoszkópia

34954 MR spektroszkópia vizsgálat in vivo

34958 Endokavitális MR vizsgálat
”
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A Kormány 543/2021. (IX. 24.) Korm. rendelete
a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvénynek a veszélyhelyzet idején történő eltérő alkalmazásáról

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

1. §  A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 298.  § (1)  bekezdésétől eltérően, ha a  terhelttel szemben 
életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető bűncselekmény miatt van folyamatban büntetőeljárás,  
és a  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti, illetve a  veszélyhelyzet 
kihirdetéséről és a  veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti 
veszélyhelyzet ideje alatt a koronavírus-világjárvány akadályozta az előkészítő ülés, illetve a tárgyalás megtartását, 
a négy évet meghaladó tartamú letartóztatás legfeljebb 2022. szeptember 30-ig tarthat.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. szeptember 30-án lép hatályba.
 (2) A 3. § 2021. október 14-én lép hatályba.

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

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 544/2021. (IX. 24.) Korm. rendelete
a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110.  § (1)  bekezdés 27.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet 2. § 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„8. Európai Gazdasági Térségben működő felsőoktatási intézmény (a  továbbiakban: EGT felsőoktatási intézmény): 
a  9.  pontban foglaltak kivételével az  a  felsőoktatási intézmény, amely államilag elismert az  Európai Unió 
tagállamában vagy az  Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban, illetve abban 
az  államban, amelynek állampolgára az  Európai Közösség és tagállamai, valamint az  Európai Gazdasági Térségről 
szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a  szabad mozgás és 
tartózkodás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával 
azonos jogállást élvez, továbbá a  Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az  államilag elismert 
felsőoktatási intézménye, ha azzal a hitelfelvevő 2021. január 1-jét megelőzően hallgatói jogviszonyban állt;”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 545/2021. (IX. 24.) Korm. rendelete
a sportakadémiákról szóló 303/2019. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a sportról szóló 2004.  évi I.  törvény 79.  § (1)  bekezdés b)  pont bp)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A sportakadémiákról szóló 303/2019. (XII. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„2. § (1) Sportakadémia a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 15/A. §-a szerinti olyan,
a) a  társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.  törvény (a  továbbiakban: Tao. tv.) szerinti látvány-
csapatsportágban vagy
b) a 2. mellékletben meghatározott kiemelt sportágban (a továbbiakban: kiemelt sportág)
működő sportszervezet, amely rendelkezik az  e  rendelet szerinti érvényes és hatályban lévő sportakadémiai 
keretmegállapodással (a  továbbiakban: keretmegállapodás), valamint rendelkezik az  e  rendelet szerinti, 
a sportpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kiállított igazolással.
(2) Kiemelt régiós alközpont az olyan, az (1) bekezdésben meghatározott sportágban működő sportszervezet, amely 
a  sportolók kiválasztásában segíti az  államilag elismert sportakadémia működését, és megfelel az  e  rendeletben 
meghatározott követelményeknek.”

2. §  A Rendelet 2/A. §-a a következő e) és f ) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában utánpótlás korosztályok:)
„e) kajak-kenu sportágban: 15–23 éves korosztályok,
f ) birkózás sportágban: 15–23 éves korosztályok.”

3. §  A Rendelet 7/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  államilag elismert sportakadémiák tanulmányiösztöndíj-rendszere egységes. A  sportakadémia a  sportolót 
a  tanulmányi eredményeitől függően tanulmányi ösztöndíjban (a  továbbiakban: ösztöndíj) részesítheti  
a (2)–(8) bekezdésben meghatározott feltételekkel.”

4. §  A Rendelet 9. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  miniszter keretmegállapodást köthet a  2.  § (1)  bekezdésében meghatározott sportágban működő 
azon sportszervezettel, amely vállalja a  3–7/A.  §-ban megállapított követelmények teljesítését, feladatok 
ellátását és a  miniszter által meghatározott sportakadémiai minőségbiztosítási rendszerben (a  továbbiakban: 
minőségbiztosítási rendszer) foglalt követelményeknek való megfelelést.
(2) A miniszter a Tao. tv. szerint látvány-csapatsportágnak minősülő
a) kézilabda sportágban legfeljebb 6,
b) kosárlabda sportágban legfeljebb 4,
c) labdarúgás sportágban legfeljebb 10,
d) jégkorong sportágban legfeljebb 4
sportakadémiával köthet keretmegállapodást.
(3) A miniszter kiemelt sportáganként egy sportakadémiával köthet keretmegállapodást.”

5. §  A Rendelet 15. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  miniszter a  keretmegállapodást a  sportakadémiához címzett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal azonnali 
hatállyal felmondhatja, ha azt állapítja meg, hogy a  sportakadémia nem tesz eleget az  (1)  bekezdés szerinti 
beszámolási kötelezettségének, a  12.  § (4) és (5)  bekezdése, valamint a  17.  § (3)  bekezdése szerint vállalt 
kötelezettségének, illetve a  keretmegállapodásban foglaltaknak, különös tekintettel az  átigazolási szabályok 
körében meghatározott követelményeknek.”

6. § (1) A Rendelet 15/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az e rendeletben meghatározott feladatok hatékony ellátása érdekében a 2. § (1) bekezdésében meghatározott 
sportágakban az  adott sportághoz kapcsolódó sportakadémiák és a  kiemelt régiós alközpontok tevékenységét 
segítő, azok eredményességének előmozdítása érdekében szolgáltatást nyújtó sporttudományi oktató- és 
kutatóközpontként sportakadémiai módszertani központ működik (a továbbiakban: módszertani központ).”
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 (2) A Rendelet 15/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő, a 15/B. §-ban foglalt feladatok ellátását vállaló 
szervezetek, illetve sportakadémiai szervezeti egységek közül
a) a  Tao. tv. szerinti látvány-csapatsportágban a  miniszter javaslatot tesz a  Kormánynak egy-egy módszertani 
központ kijelölésére,
b) a kiemelt sportágban a sportakadémia egyben a sportágspecifikus módszertani központ feladatait is ellátja.”

7. §  A Rendelet 15/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  módszertani központ – a  sportakadémiák és a  kiemelt régiós alközpontok tevékenységének támogatása, 
valamint a sportakadémiai rendszer fejlesztése érdekében – az alábbi feladatokat látja el:
a) segítséget nyújt az  intézményi vezetés hátterével, továbbá az  igazgatási, irányítási és szervezeti modellek 
kialakításával kapcsolatban,
b) a  differenciált sportszakmai munkakörök minőségbiztosítása, továbbá a  korosztályos szakmai stábok minőségi 
feladatellátása érdekében támogatja és elősegíti a szakemberek országos szintű képzését,
c) javaslatot tesz a  miniszter, az  országos sportági szakszövetségek, a  sportakadémiák és a  kiemelt régiós 
alközpontok irányába az  utánpótlásképzés minőségi fenntartása és javítása, valamint a  sportágfejlesztés 
megvalósítása céljából, és
d) együttműködési megállapodást köthet felsőoktatási intézményekkel szakmai, módszertani továbbképzések 
szervezése, továbbá kutatási helyszínek, külső konzulensi bázis és hospitálási lehetőségek biztosítása érdekében.”

8. §  A Rendelet a következő 10/B. és 10/C. alcímmel egészül ki:
„10/B. Kiemelt régiós alközpont
15/C.  § (1) A  sportakadémiák hatékony működése érdekében a  kiemelt régiós alközpont a  kiválasztás, 
képzés-nevelés oldalán segíti a  sportolók tudatos sportágspecifikus feláramoltatását az  állami sportakadémiai 
rendszerbe.
(2) A kiemelt régiós alközpont feladata
a) az  utánpótlás-korú sportolók tudatos feláramoltatása a  sportakadémiák igénye szerint a  sportágspecifikus 
átigazolási rendelkezéseknek megfelelően,
b) a  pre-akadémiai és akadémiai tömegbázis tudatos integrálása a  sportágba, az  utánpótlás versenyeztetés 
lehetőségének biztosítása akár a teljes utánpótlás-vertikumban,
c) a sportszakmai képzés a sportágspecifikus strukturált sportszakmai működési rend kialakításával,
d) a hazai és nemzetközi bevált módszerek sportágspecifikus gyakorlati alkalmazása,
e) az életpályamodell biztosítása az oktatás, nevelés és képzés hármas egyensúlyának kialakításával.
(3) A  kiemelt régiós alközpont szakmai együttműködés tartalmát és formáját tartalmazó együttműködési 
megállapodást köt a sportakadémiával.
(4) A kiemelt régiós alközpont együttműködést alakíthat ki
a) a sportági szakszövetséggel,
b) a köznevelési és felsőoktatási intézményekkel,
c) más hazai és nemzetközi sportakadémiával vagy utánpótlás-nevelést végző sportszervezettel,
d) az Országos Sportegészségügyi Intézettel.
(5) A kiemelt régiós alközpont – e rendelet szerinti feladatok ellátása érdekében – állami támogatásban részesíthető.
(6) Ha a  kiemelt régiós alközpont Tao.  tv. szerinti látvány-csapatsport támogatás igénybevételére jogosult, 
a működési célú állami támogatás mellett igénybe veheti a Tao. tv. szerinti látvány-csapatsport támogatást, illetve 
egyéb állami sportcélú támogatást. A  miniszter egyedi döntésével a  kiemelt régiós alközpont felhalmozási célú 
állami támogatásban részesíthető.

10/C. Keretmegállapodás a kiemelt régiós alközponttal
15/D.  § (1) A  miniszter a  15/C.  § (1)–(4)  bekezdésében meghatározott feladatok ellátására legfeljebb 4  évre szóló 
keretmegállapodást köthet azon sportszervezettel, amely vállalja a  15/C.  § (1)–(4)  bekezdésében meghatározott 
követelmények teljesítését, feladatok ellátását.
(2) A sportszervezet a keretmegállapodás megkötésére irányuló írásbeli kezdeményezéssel együtt megküldi a 10. § 
(1) bekezdésében meghatározott dokumentumokat a miniszter részére.
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(3) A keretmegállapodásnak tartalmaznia kell a sportszervezet által ellátott vagy ellátandó feladatokat.
(4) A  kiemelt régiós alközpont utánpótlás-nevelési feladatainak ellátásához a  miniszter az  általa vezetett 
minisztérium költségvetési fejezetéből nyújt támogatást. A  kiemelt régiós alközpont részére nyújtott állami 
sportcélú támogatás kizárólag a kiemelt régiós alközpont e rendeletben és a keretmegállapodásban meghatározott 
feladatainak ellátásával összefüggésben használható fel.
(5) Az  a  sportszervezet, amellyel a  miniszter keretmegállapodást köt, a  keretmegállapodás hatályának időtartama 
alatt használhatja a „Kiemelt régiós alközpont” megnevezést.
(6) A miniszter igazolást állít ki a kiemelt régiós alközpont részére a keretmegállapodás megkötéséről és a „Kiemelt 
régiós alközpont” megnevezés használhatóságáról. Az igazolást a kiemelt régiós alközpont a honlapján közzéteszi.
(7) A  miniszter az  általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi a  hatályos keretmegállapodással rendelkező 
kiemelt régiós alközpontok listáját.
(8) A  kiemelt régiós alközpont keretmegállapodásának felmondására, módosítására, a  keretmegállapodás 
hatályának lejártakor folytatandó eljárásra, továbbá a  beszámolási kötelezettségére a  14. és a  15.  §-ban foglalt 
rendelkezések az irányadóak.”

9. §  A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

10. §  A Rendelet a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

11. §  A Rendelet
a) 15/B.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében a „sportakadémiák” szövegrészek helyébe a „sportakadémiák és 

a kiemelt régiós alközpontok” szöveg,
b) 15/B. § (3) bekezdés d) pontjában a „sportakadémiák” szövegrészek helyébe a „sportakadémiák és a kiemelt 

régiós alközpontok” szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 545/2021. (IX. 24.) Korm. rendelethez

A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 5–7. sorral egészül ki:

(A B

1 Sportág Módszertani központok)

5 jégkorong Ifjabb Ocskay Gábor Jégkorong Akadémia Nonprofit Kft.

6 kajak-kenu Kovács Katalin Nemzeti Kajak Kenu Akadémia Alapítvány

7 birkózás Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Alapítvány
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2. melléklet az 545/2021. (IX. 24.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 303/2019. (XII. 12.) Korm. rendelethez

Kiemelt sportágak

1. asztalitenisz

2. atlétika

3. birkózás

4. evezés

5. judo

6. kajak-kenu

7. karate

8. kerékpár

9. korcsolya

10. ökölvívás

11. öttusa

12. sportlövészet

13. tenisz

14. torna

15. úszás

16. vívás
                    ”

A Kormány 546/2021. (IX. 24.) Korm. rendelete
az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet 
módosításáról és a Magyar Nemzeti Bank központi épülete felújítására, fejlesztésére irányuló építési 
beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és 
az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 452/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről

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

1. §  Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm.  rendelet 
(a továbbiakban: R.) a következő 7/X. §-sal egészül ki:
„7/X.  § (1) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 50.  sora szerinti beruházással érintett ingatlan telkére a  beépítés 
szabályait és az egyedi építési követelményeket a (2) és (3) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy
a) a hatályos településrendezési terv és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,
b) ha a hatályos településrendezési terv és az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival 
ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a  településrendezési tervet és az  OTÉK-ot 
nem lehet alkalmazni.
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(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 50. sora szerinti beruházással érintett ingatlanok közül a 24746 helyrajzi számú 
ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési szabályok:
a) a meglévő építmény átalakítható, bővíthető, az udvar lefedhető és belső udvar új épületrésszel kiegészíthető,
b) a meglévő tetőszerkezet részbeni elbontásával az  épület a  tetőszinten bővíthető, azzal, hogy az  új szintet 
lezáró tető kialakítható 10%-ot meg nem haladó lejtéssel is, illetve a tetőszerkezet legmagasabb pontja nem lehet 
magasabb, mint a  meglévő épület Szabadság téri homlokzatán elhelyezkedő két torony legmagasabb pontja, 
továbbá az eredeti tetőszint területén tetőterasz kialakítható,
c) a visszahúzott tetőelem egyes részei, épületszerkezetei a  meglévő épület jelenlegi túlnyúlásának mértékével 
egyezően, függőlegesen legfeljebb 5,5 métert, vízszintesen legfeljebb 7,5 métert túlnyúlhatnak a meglévő épület 
közterület felől kialakult párkánymagassági vonalára állított 45°-os érintősíkon, a  meglévő épület udvar felől 
kialakult párkánymagassági vonalára állított 60°-os érintősíkon és a magassági idomon,
d) építmény, építményrész terepszinten, illetve terepszint alatt közterületre legfeljebb 6  méterrel nyúlhat be, 
a  terepszint alatti közlekedési célú építmény esetében a  benyúlás a  6 métert meghaladhatja, de nem haladhatja 
meg a jelenleg kialakult 25 métert,
e) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke terepszint felett általános szinten 85%,
f ) a terepszint alatti építés megengedett legnagyobb mértéke 100%,
g) az általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 5,8 m2/m2,
h) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 0%,
i) az építési hely az érintett ingatlan teljes területe,
j) az építmény funkciójához kapcsolódó épületbiztonsági, biztonságtechnikai védelemhez szükséges elemek, 
berendezések az építményen és a 24746 helyrajzi számú ingatlan teljes területén elhelyezhetők,
k) az ingatlanon álló épületen tetőablak, tetőbevilágítási és a tetőfedéshez illeszkedő lamellázattal takart gépészeti 
szellőzőfelület létesíthető,
l) közterületről nem látható módon távközlési, adatátviteli berendezés, antenna az épületen elhelyezhető.
(3) A  parkolóhelyek kialakításánál az  építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához 
előírt,
a) az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhelyet nem kell biztosítani,
b) az OTÉK 7. számú melléklete szerint meghatározott számú kerékpár elhelyezését nem kell biztosítani.
(4) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 50.  sora szerinti beruházással érintett ingatlanon a  kulturális örökség 
védelméről szóló 2001.  évi LXIV.  törvény 43.  § (5c)  bekezdésében foglaltakon kívül a  műemlék részlegesen 
lebontható akkor is, ha az  ingatlan közcélú rendeltetéséhez, az  ingatlan méltó és fenntartható használatához, 
valamint hasznosításához szükséges átalakítások érdekében szükséges, és ezek az átalakítások a műemléki értékek 
aránytalan sérelme nélkül, a  műemléki jelleg megtartása és a  védelmet megalapozó általános műemléki érték 
érvényesülése mellett elvégezhetőek.”

2. §  Az R. a következő 33. §-sal egészül ki:
„33.  § E  rendeletnek az  egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm.  rendelet 
módosításáról és a  Magyar Nemzeti Bank központi épülete felújítására, fejlesztésére irányuló építési beruházással 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 452/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 546/2021. (IX. 24.)
Korm.  rendelettel (a  továbbiakban: Módr25.) megállapított 1.  § (3)  bekezdését, 3.  § (3) és (4)  bekezdését, 5.  § 
(2) bekezdését, 7/X. §-át és a 2. mellékletében foglalt táblázat 50. sorát a Módr25. hatálybalépésekor folyamatban 
lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

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

4. §  Az R.
a) 1. § (3) bekezdésében a „45–49. sora” szövegrész helyébe a „45–50. sora” szöveg,
b) 3. § (3) bekezdésében a „25–49. sora” szövegrész helyébe a „25–50. sora” szöveg,
c) 3. § (4) bekezdésében a „9. és 43. sora szerinti” szövegrész helyébe a „9., 43. és 50. sora szerinti” szöveg,
d) 5. § (2) bekezdésében a „45–49. sora” szövegrész helyébe a „45–50. sora” szöveg
lép.
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5. §  Hatályát veszti a  Magyar Nemzeti Bank központi épülete felújítására, fejlesztésére irányuló építési beruházással 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 452/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 546/2021. (IX. 24.) Korm. rendelethez

Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 50. sorral egészül ki:

(A B C

1. A beruházás megnevezése A beruházás megvalósításának helyszíne
Koordinációra kijelölt 

kormánymegbízott)

50.
A Magyar Nemzeti Bank 
székházának felújítása, 
átalakítása és bővítése

Budapest közigazgatási területén 
elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás 

szerinti belterület 24746 helyrajzi 
számú ingatlan és az ingatlanhoz 
kapcsolódó, Budapest V. kerület, 

belterület 24780, 24745, 24747/1, 
24747/2 és 24625 helyrajzi szám alatti 

közterületek.

Budapest Főváros 
Kormányhivatalát vezető 

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

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 38/2021. (IX. 24.) MNB rendelete
az „Egy a Természettel – Vadászati és Természeti Világkiállítás” ezüst emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – a  2021-ben Magyarországon megrendezésre kerülő „Egy a  Természettel” Vadászati és 
Természeti Világkiállítás (a továbbiakban: Világkiállítás) alkalmából – „Egy a Természettel – Vadászati és Természeti 
Világkiállítás” megnevezéssel 15 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2021. szeptember 27.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, aranyozott inlay rátéttel, súlya 32,5 gramm, átmérője  
38,4 mm, széle sima.

 (2) Az emlékérme előlapján, körvonallal határolt középmezőben a  Világkiállítás logójának ábrázolása látható. 
Az  előlap szélén, köriratban, fent az  „EGY A  TERMÉSZETTEL VADÁSZATI ÉS TERMÉSZETI VILÁGKIÁLLÍTÁS”, lent  
– két levélmotívum között – a  „MAGYARORSZÁG” felirat és a  „2021” verési évszám olvasható, a  jobb oldali 
levélmotívumba illesztve ifj. Szlávics László tervezőművész mesterjegye látható. Az  emlékérme előlapjának képét 
az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján, körvonallal határolt középmezőben a  Gemenci erdőben, Karapancsán 1986-ban elejtett 
világrekorder gímszarvasbika trófeájának ábrázolása látható, a háttérben a Világkiállítás egyik arculati elemét képező 
levélillusztrációval. A trófea két ágának ábrázolása között, három egymás alatti vízszintes sorban a „15 000” értékjelzés, 
a  „FORINT” felirat és a  „BP.” verdejel, a  trófea ábrázolásától jobbra, lent a  „KARAPANCSAI BIKA” felirat olvasható. 
A  hátlap szélén, köriratban a  Világkiállításnak helyszínt adó városok neve – „BUDAPEST”, „HATVAN”, „KESZTHELY” 
és „VÁSÁROSNAMÉNY” – olvasható betűrend szerinti sorrendben, egymástól egy-egy levélmotívummal, lent hat 
leveleság-motívummal elválasztva. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.

4. §  Ez a rendelet 2021. szeptember 27-én lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 175. szám 8169

1. melléklet a 38/2021. (IX. 24.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 39/2021. (IX. 24.) MNB rendelete
az „Egy a Természettel – Vadászati és Természeti Világkiállítás” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – a  2021-ben Magyarországon megrendezésre kerülő „Egy a  Természettel” Vadászati és 
Természeti Világkiállítás (a továbbiakban: Világkiállítás) alkalmából – „Egy a Természettel – Vadászati és Természeti 
Világkiállítás” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2021. szeptember 27.

2. § (1) Az emlékérme 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 30,8 gramm, átmérője 38,4 mm, széle sima.
 (2) Az emlékérme előlapján, körvonallal határolt középmezőben a  Világkiállítás logójának ábrázolása látható. 

Az  előlap szélén, köriratban, fent az  „EGY A  TERMÉSZETTEL VADÁSZATI ÉS TERMÉSZETI VILÁGKIÁLLÍTÁS”, lent  
– két levélmotívum között – a  „MAGYARORSZÁG” felirat és a  „2021” verési évszám olvasható, a  jobb oldali 
levélmotívumba illesztve ifj. Szlávics László tervezőművész mesterjegye látható. Az  emlékérme előlapjának képét 
az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján, körvonallal határolt középmezőben a  Gemenci erdőben, Karapancsán 1986-ban elejtett 
világrekorder gímszarvasbika trófeájának ábrázolása látható, a háttérben a Világkiállítás egyik arculati elemét képező 
levélillusztrációval. A trófea két ágának ábrázolása között, három egymás alatti vízszintes sorban a „2000” értékjelzés, 
a  „FORINT” felirat és a  „BP.” verdejel, a  trófea ábrázolásától jobbra, lent a  „KARAPANCSAI BIKA” felirat olvasható. 
A  hátlap szélén, köriratban a  Világkiállításnak helyszínt adó városok neve – „BUDAPEST”, „HATVAN”, „KESZTHELY” 
és „VÁSÁROSNAMÉNY” – olvasható betűrend szerinti sorrendben, egymástól egy-egy levélmotívummal, lent hat 
leveleság-motívummal elválasztva. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 7000 darab készíthető.

4. §  Ez a rendelet 2021. szeptember 27-én lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 39/2021. (IX. 24.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:
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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 8/2021. (IX. 24.) NMHH rendelete
a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjéről, valamint a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás 
körébe tartozó szervezetekről szóló 12/2011. (XII. 16.) NMHH rendelet módosításáról

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182.  § (3)  bekezdés 13.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A  nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjéről, valamint a  nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe 
tartozó szervezetekről szóló 12/2011. (XII. 16.) NMHH rendelet (a továbbiakban: R.) 2. alcíme helyébe a  következő 
alcím lép:
„2. A nem polgári célú rádióspektrum-gazdálkodás körébe tartozó szervezetek
2. §  A nem polgári célú rádióspektrum-gazdálkodás körébe az alábbi szervezetek tartoznak:
a) honvédség,
b) nemzetbiztonsági szolgálatok,
c) a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve,
d) terrorizmust elhárító szerv,
e) általános rendőrségi feladatokat ellátó szerv,
f ) hivatásos katasztrófavédelmi szerv,
g) büntetés-végrehajtási szervezet,
h) Nemzeti Adó- és Vámhivatal vám- és nyomozóhatósági feladatokat ellátó szervei,
i) zártcélú rendészeti hálózat, a K-600/KTIR Hírközlési és Informatikai Rendszer és az egységes digitális rádiótávközlő 
rendszer vonatkozásában a kormányzati célú hírközlési szolgáltató,
j) fővárosi és megyei védelmi bizottságok,
k) Országgyűlési Őrség
(a továbbiakban együtt: használók).”

2. §  Az R. 5. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hivatal)
„c) lefolytatja a nem polgári célú rádióspektrum-gazdálkodás körébe tartozó rádiótávközlő rendszer működésének, 
rádióspektrum-használatának, a rádióberendezés belföldi forgalomba hozatalának hatósági ellenőrzési eljárásait,”

3. §  Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.  § (1) A  Hivatal a  használók fórumaként működteti a  nem polgári célú rádióspektrum-gazdálkodás 
érdekegyeztető, javaslattevő és véleményező testületét (a továbbiakban: Fórum).
(2) A Fórum a nem polgári célú rádióspektrum-használat használók közötti összhangjának biztosítása és a használók 
érdekeinek érvényesítése céljából működik.
(3) A Fórum elnöke a Hivatal nem polgári célú rádióspektrum-gazdálkodási feladatok ellátásáért felelős szervezeti 
egységének vezetője; tagja a használók vezetői által megbízott egy-egy személy.
(4) A Fórum működésének rendjét maga állapítja meg.
(5) A Fórum működési feltételeit a Hivatal biztosítja.”

4. §  Az R.
 1.  1. § (1) bekezdésében a „frekvenciagazdálkodási” szövegrész helyébe a „rádióspektrum-gazdálkodási” szöveg,
 2.  1. § (2) bekezdés a) pontjában a „frekvenciagazdálkodás” szövegrész helyébe a „rádióspektrum-gazdálkodás” 

szöveg,
 3.  3. alcím címében a „frekvenciagazdálkodás” szövegrész helyébe a „rádióspektrum-gazdálkodás” szöveg,
 4.  3.  § (1)  bekezdésében a „frekvenciagazdálkodással” szövegrész helyébe a „rádióspektrum-gazdálkodással” 

szöveg,
 5.  3.  § (2)  bekezdésében a  „frekvenciagazdálkodásra” szövegrész helyébe a  „rádióspektrum-gazdálkodásra” 

szöveg,
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 6.  4. § (2) és (3) bekezdésében a „felhasználók” szövegrészek helyébe a „használók” szöveg,
 7.  4. § (5) bekezdésében a „felhasználó” szövegrész helyébe a „használó” szöveg,
 8.  4. § (6) bekezdésében a „felhasználók” szövegrész helyébe a „használók” szöveg, a „frekvenciagazdálkodással” 

szövegrész helyébe a „rádióspektrum-gazdálkodással” szöveg,
 9.  4. alcím címében a „frekvenciagazdálkodási” szövegrész helyébe a „rádióspektrum-gazdálkodási” szöveg,
10.  5. § d) pontjában a „rádió-zavarelhárítási” szövegrész helyébe a „zavarelhárítási” szöveg,
11.  5. § f ) pontjában a „felhasználónként” szövegrész helyébe a „használónként” szöveg, a „frekvenciahasználatot” 

szövegrész helyébe a „rádióspektrum-használatot” szöveg,
12.  5. § g) pontjában a „felhasználók” szövegrész helyébe a „használók” szöveg
lép.

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

  Dr. Karas Monika s. k.,
  a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 493/2021. (IX. 24.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés f )  pontja, illetve a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18.  § (1)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök 
előterjesztésére –

a magyar–mongol mezőgazdasági kapcsolatok fejlesztését szolgáló tevékenysége elismeréseként
Zagdjav Mendsaikhan, Mongólia élelmiszeripari, mezőgazdasági és könnyűipari minisztere részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND
 középkeresztje
 polgári tagozata;

a magyar–amerikai oktatási, illetve kulturális kapcsolatok fejlesztése, valamint a buffalói magyarság identitásának és 
kultúrájának megerősítése érdekében végzett munkája elismeréseként
Rev. James J. Maher római katolikus pap, a Niagara Egyetem elnöke részére a

 MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
 polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2021. szeptember 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. szeptember 21.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/04075-2/2021.
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A köztársasági elnök 494/2021. (IX. 24.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 
9. §-a alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/1548/3/2021. számú előterjesztésére – Olász Viktória, 
született: Hricská Viktória (névmódosítás előtti neve: Olász Viktorijá Ivanivna, született: Hricská Viktorijá Ivanivna; 
születési hely, idő: Gernyés [Szovjetunió], 1988. május 28.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2021. augusztus 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. augusztus 27.

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

KEH ügyszám: KEH/03680-3/2021.

A köztársasági elnök 495/2021. (IX. 24.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 
9.  §-a alapján – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/1548/3/2021. számú előterjesztésére – Olász Borisz 
(névmódosítás előtti neve: Olász Borisz Boriszovics; születési hely, idő: Huszt [Ukrajna], 2012. június 11.) magyar 
állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2021. augusztus 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. augusztus 27.

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

KEH ügyszám: KEH/03680-4/2021.
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A köztársasági elnök 496/2021. (IX. 24.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a 
alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/1543/3/2021. számú előterjesztésére – Moldovan Dan George 
(születési hely, idő: Szatmárnémeti [Románia], 1988. július 17.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2021. augusztus 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. augusztus 27.

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

KEH ügyszám: KEH/03681-3/2021.

A Kormány 1656/2021. (IX. 24.) Korm. határozata
az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Betegszállítás és orvosi rendelvényű 
halottszállítás jogcím és az Összevont szakellátás jogcím 2021. és 2022. évi előirányzatainak megemeléséről

A Kormány
 1. a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: 2021. évi Kvtv.) 

12.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében elrendeli a  2021. évi Kvtv. 1.  melléklet LXXII. Egészségbiztosítási és 
Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási Alap cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
alcím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 5. Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás jogcím  
69 300 000 forinttal, 10. Összevont szakellátás jogcím 3 439 100 000 forinttal történő megemelését, az 1. melléklet 
szerint;

Felelős: pénzügyminiszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

 2. a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: 2022. évi Kvtv.) 
12.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében elrendeli a  2022. évi Kvtv. 1.  melléklet LXXII. Egészségbiztosítási és 
Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási Alap cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
alcím, 7. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 5. Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás jogcím  
173 300 000 forinttal, 10. Összevont szakellátás jogcím 8 597 700 000 forinttal történő megemelését, a 2. melléklet 
szerint.

Felelős: pénzügyminiszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2022. január 1-jét követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1656/2021. (IX. 24.) Korm. határozathoz

LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap

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

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

hatása
LXXII.

1 Egészségbiztosítási Alap
2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai

7
222189 5 Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás

K5 69 300 000                    
387773 10 Összevont szakellátás

K5 3 439 100 000               

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

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

hatása

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

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

hatása

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

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

Magyar Államkincstár teljesítésarányos   
egyéb: azonnal 3 508 400 000 3 508 400 000

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

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

1 példány

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

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

Gyógyító-megelőző ellátás

Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások

K I A D Á S O K 

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

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

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 
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2. melléklet az 1656/2021. (IX. 24.) Korm. határozathoz

LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap

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

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

hatása
LXXII.

1 Egészségbiztosítási Alap
2 Egészségbiztosítási ellátások kiadásai

7
222189 5 Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás

K5 173 300 000                  
387773 10 Összevont szakellátás

K5 8 597 700 000               

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

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

hatása

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

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

hatása

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

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

Magyar Államkincstár teljesítésarányos   
egyéb: azonnal 8 771 000 000 8 771 000 000

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

1 példány

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

Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap

Gyógyító-megelőző ellátás

Egyéb működési célú kiadások

Egyéb működési célú kiadások

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

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

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

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 

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

K I A D Á S O K 
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A Kormány 1657/2021. (IX. 24.) Korm. határozata
a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új központi kiállítóhelye előkészítéséhez és a megvalósításához 
szükséges kormányzati intézkedésekről

A Kormány a  Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum elhelyezése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2011/2017. 
(XII. 22.) Korm. határozat 1.  pontjában foglaltak megvalósítása és a  Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új központi 
kiállítóhelye előkészítésének további támogatásáról, valamint az  átmeneti működéséhez szükséges többletforrás biztosításáról 
szóló 1198/2020. (V. 6.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1198/2020. (V. 6.) Korm. határozat] 13. pont b) alpontja végrehajtása 
érdekében, figyelemmel az 1198/2020. (V. 6.) Korm. határozatban foglaltakra,
 1. egyetért azzal, hogy a  Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (a  továbbiakban: Múzeum) egykori Északi 

Járműjavító Diesel-csarnokot és a Törekvés Művelődési Központ épületét is magában foglaló új telephelye és köztéri 
kapcsolatrendszere kialakításának (a továbbiakban: Beruházás)
a) az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest X. kerület, belterület 38920/12 helyrajzi számú ingatlanon 

(a továbbiakban: Ingatlan) történő előkészítésére,
b) az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest X. kerület, belterület 38920/3 helyrajzi számú ingatlant érintő 

lőszermentesítési munkái és az Ingatlant érintő műemlékvédelmi feladatai megvalósítására,
c) az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest X. kerület, belterület 38920/3, 38920/4, 38920/8 helyrajzi számú 

ingatlanokon, valamint a  Budapest VIII. kerület, belterület 38818/28, 38818/46, 38820/5, 38818/35 helyrajzi 
számú ingatlanokon a Beruházás közlekedési kapcsolatainak kiépítését célzó fejlesztések előkészítésére

összesen további 455 227 500 forint kerüljön biztosításra a Múzeum számára, a 2–3. pont szerinti ütemezéssel;
 2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere kezdeményezése alapján – gondoskodjon

a) a 2021. évben 61 030 500 forint biztosításáról a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló  
2020. évi XC. törvény 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények cím 
javára,

b) a 2022. évben 369 184 500 forint biztosításáról a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 
2021. évi XC. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet,  
11. Közgyűjtemények cím javára;
Felelős: pénzügyminiszter 

emberi erőforrások minisztere
Határidő: a felmerülés ütemében

 3. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon a  2023. évben  
25 012 500 forint rendelkezésre állásáról a központi költségvetés Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében;

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
pénzügyminiszter

Határidő: a 2023. évi központi költségvetés tervezése során
 4. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (4c)  bekezdés a)  pontjában biztosított jogkörében 

eljárva, az  1.  pont szerinti feladatok végrehajtása érdekében a  Múzeum költségvetése terhére vállalható éven túli 
kötelezettségvállalás felső korlátját az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a 2022. évre 369 184 500 forint,
b) a 2023. évre 25 012 500 forint;

 5. egyetért azzal, hogy az  Ingatlan vagyonkezelési és üzemeltetési feladatai ellátása érdekében összesen  
374 000 000 forint kerüljön biztosításra a Múzeum számára, a 6–7. pont szerinti ütemezéssel;

 6. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere kezdeményezése alapján – gondoskodjon 
a  2022. évben 187 000 000 forint biztosításáról a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet,  
11. Közgyűjtemények cím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a felmerülés ütemében
 7. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon a  2023. évtől  

187 000 000 forint beépülő jelleggel történő rendelkezésre állásáról a központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezetében;

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
pénzügyminiszter

Határidő: a központi költségvetés tervezése során
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 8. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy
a) a Beruházási Ügynökség útján

aa) az  Ingatlanon elhelyezkedő nem használható épületek és infrastruktúra-elemek bontásának, 
az Ingatlan területe közműépítésének, kármentesítésének és az ehhez kapcsolódó munkálatoknak,

ab) az  egykori mozdonymérlegház, hidegháborús óvóhely, vasúti földszintes épület, valamint vasúti 
raktárépület felújítása és a kapcsolódó környezetrendezés, valamint

ac) a  Beruházás közlekedési kapcsolatai és az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest X. kerület, 
belterület 38920/3 helyrajzi számú ingatlanon létesítendő parkoló fejlesztése

 megvalósítását célzó kivitelezési dokumentáció elkészítését követően intézkedjen a megvalósításra irányuló 
feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatása iránt,

b) a lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján, az  emberi erőforrások minisztere 
bevonásával készítsen előterjesztést a Kormány részére az a) alpont szerinti projektelemek megvalósításáról, 
a kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a kifizetések ütemezésének bemutatásával.
Felelős: az a) alpont tekintetében a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 

a b) alpont tekintetében a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter, az emberi 
erőforrások minisztere bevonásával

Határidő: az a) alpont tekintetében a kivitelezési dokumentáció elkészítését követően azonnal
 a b)  alpont tekintetében a  Beruházás megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárást 

követően azonnal, de legkésőbb 2022. június 30-ig;
 9. egyetért azzal, hogy az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest X. kerület, belterület 38920/3, 38920/4 és a 38920/8 

helyrajzi számú ingatlanokat érintő tervezési feladatokat a  Múzeum az  érintett intézményekkel együttműködve 
lássa el.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1658/2021. (IX. 24.) Korm. határozata
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében megvalósuló Előzetes Integrált Területi 
Programok jóváhagyásáról

 1. A Kormány a  2021–2027 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 4. § d) pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva elfogadja
a) Bács-Kiskun megye,
b) Békés megye,
c) Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
d) Hajdú-Bihar megye,
e) Heves megye,
f ) Jász-Nagykun-Szolnok megye,
g) Komárom-Esztergom megye,
h) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és
i) Zala megye
Előzetes Integrált Területi Programját, az 1. melléklet szerinti tartalommal.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1658/2021. (IX. 24.) Korm. határozathoz

1. Az Előzetes Integrált Területi Programok megnevezése, forráskerete, a kapcsolódó tematikus/szakpolitikai célkitűzés forráskeretei

A B C D E

1.
Területi szereplő 

megnevezése

Előzetes Integrált Területi Program 

megnevezése

Hétéves 

forráskeret

milliárd forint

Tematikus/szakpolitikai célkitűzés

Tematikus/szakpolitikai célkitűzés szerinti 

forrásallokáció

milliárd forint

2.
Bács-Kiskun 

Megyei 
Önkormányzat

Bács-Kiskun Megye Előzetes 
Integrált Területi Programja

98,43

PO2: Zöldebb Európa (ERFA) 8,74

3. PO4: Szociálisabb és Befogadóbb Európa (ERFA) 14,86

4. PO4: Szociálisabb és Befogadóbb Európa (ESZA+) 16,68

5. PO5: Polgárokhoz közelebb álló Európa (ERFA) 58,15

6.

Békés Megyei 
Önkormányzat

Békés Megye Előzetes 
Integrált Területi Programja

86,40

PO2: Zöldebb Európa (ERFA) 7,67

7. PO4: Szociálisabb és Befogadóbb Európa (ERFA) 12,21

8. PO4: Szociálisabb és Befogadóbb Európa (ESZA+) 14,64

9. PO5: Polgárokhoz közelebb álló Európa (ERFA) 51,88

10.
Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei 
Önkormányzat

Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megye Előzetes Integrált 

Területi Programja
137,16

PO2: Zöldebb Európa (ERFA) 12,18

11. PO4: Szociálisabb és Befogadóbb Európa (ERFA) 24,21

12. PO4: Szociálisabb és Befogadóbb Európa (ESZA+) 23,24

13. PO5: Polgárokhoz közelebb álló Európa (ERFA) 77,53

14.
Hajdú-Bihar 

Megyei 
Önkormányzat

Hajdú-Bihar Megye Előzetes 
Integrált Területi Programja

116,14

PO2: Zöldebb Európa (ERFA) 10,31

15. PO4: Szociálisabb és Befogadóbb Európa (ERFA) 12,94

16. PO4: Szociálisabb és Befogadóbb Európa (ESZA+) 19,68

17. PO5: Polgárokhoz közelebb álló Európa (ERFA) 73,21

18.

Heves Megyei 
Önkormányzat

Heves Megye Előzetes 
Integrált Területi Programja

62,30

PO2: Zöldebb Európa (ERFA) 5,53 

19. PO4: Szociálisabb és Befogadóbb Európa (ERFA) 9,22

20. PO4: Szociálisabb és Befogadóbb Európa (ESZA+) 10,56

21. PO5: Polgárokhoz közelebb álló Európa (ERFA) 36,99

22.
Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei 
Önkormányzat

Jász-Nagykun-Szolnok Megye 
Előzetes Integrált Területi 

Programja
88,75

PO2: Zöldebb Európa (ERFA) 7,88

23. PO4: Szociálisabb és Befogadóbb Európa (ERFA) 7,66

24. PO4: Szociálisabb és Befogadóbb Európa (ESZA+) 15,04

25. PO5: Polgárokhoz közelebb álló Európa (ERFA) 58,17
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26.
Komárom-

Esztergom Megyei 
Önkormányzat

Komárom-Esztergom Megye 
Előzetes Integrált Területi 

Programja
49,02

PO2: Zöldebb Európa (ERFA) 4,35

27. PO4: Szociálisabb és Befogadóbb Európa (ERFA) 5,30

28. PO4: Szociálisabb és Befogadóbb Európa (ESZA+) 8,31

29. PO5: Polgárokhoz közelebb álló Európa (ERFA) 31,06

30. Szabolcs-
Szatmár-Bereg 

Megyei 
Önkormányzat

Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megye Előzetes Integrált 

Területi Programja
151,52

PO2: Zöldebb Európa (ERFA) 13,45

31. PO4: Szociálisabb és Befogadóbb Európa (ERFA) 20,31

32. PO4: Szociálisabb és Befogadóbb Európa (ESZA+) 25,68

33. PO5: Polgárokhoz közelebb álló Európa (ERFA) 92,08

34.

Zala Megyei 
Önkormányzat

Zala Megye Előzetes Integrált 
Területi Programja

55,95

PO2: Zöldebb Európa (ERFA) 4,97

35. PO4: Szociálisabb és Befogadóbb Európa (ERFA) 4,70

36. PO4: Szociálisabb és Befogadóbb Európa (ESZA+) 9,48

37. PO5: Polgárokhoz közelebb álló Európa (ERFA) 36,80

2. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 1–3. prioritások intézkedéseinek területi forrásallokációja

  A B C D E F G H

1.
Területi szereplő 

megnevezése

1.1 Helyi 

gazdaságfejlesztés

milliárd forint

1.2 Településfejlesztés, 

települési szolgáltatások

milliárd forint

1.3 Fenntartható 

városfejlesztés

milliárd forint

2.1 Klímabarát megye

milliárd forint

3.1 Megyei és térségi 

fejlesztések  

(ESZA+ elemei)

milliárd forint

3.2 Fenntartható 

városfejlesztés  

(ESZA+ elemei)

milliárd forint

3.3 Helyi és térségi 

közszolgáltatások

(ERFA)

milliárd forint

2.
Bács-Kiskun 

Megyei 
Önkormányzat

23,604 23,553 10,991 8,739 13,678 3,000 14,862

3.
Békés Megyei 

Önkormányzat
14,801 23,294 13,778 7,670 10,643 3,997 12,212

4.
Borsod-Abaúj-

Zemplén Megyei 
Önkormányzat

28,294 30,205 19,035 12,178 19,755 3,487 24,205

5.
Hajdú-Bihar 

Megyei 
Önkormányzat

16,909 31,880 24,421 10,311 12,202 7,478 12,938

6.
Heves Megyei 
Önkormányzat

15,651 18,091 3,245 5,531 9,455 1,101 9,221
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7.
Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei 
Önkormányzat

28,350 17,888 11,936 7,880 9,438 5,601 7,660

8.
Komárom-

Esztergom Megyei 
Önkormányzat

10,238 11,050 9,770 4,352 5,648 2,658 5,300

9.

Szabolcs-
Szatmár-Bereg 

Megyei 
Önkormányzat

29,237 33,093 29,755 13,453 17,202 8,473 20,306

10.
Zala Megyei 

Önkormányzat
9,224 5,640 21,938 4,968 8,581 0,900 4,701

3. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 1–3. prioritásaihoz tartozó indikátorok célértékei (2027)

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

1.
Területi szereplő 

megnevezése

Támogatott 

vállal-

kozások 

(mikro-, kis-, 

közép- és 

nagyvállal- 

kozások 

szerinti 

bontásban) 

(db)  

(RCO01)

A TEN-T 

úthálózaton 

kívüli rekon-

struált vagy 

korszerű-

sített utak 

hossza  

(4–5 szám- 

jegyű utak) 

(km)  

(RCO46)

Támogatott 

kulturális és 

idegen-

forgalmi 

helyek 

száma 

(db)  

(RCO77)

Az éghajlat-

változáshoz való 

alkalmazkodás 

érdekében 

újonnan 

épített vagy 

korszerűsített 

zöld 

infrastruktúra 

(ha)  

(RCO26)

Árvíz-

védelmi 

intézke-

dések 

előnyeiből 

részesülő 

lakosság  

(fő)  

(RCR35)

Támogatott 

kerékpár- 

infra-

struktúra 

(km)  

(RCO58)

Az új vagy 

korszerű-

sített 

szociális 

lakások 

kapacitása 

(fő)  

(RCO65)

A TEN-T 

úthálózaton 

kívüli 

rekonstruált 

vagy 

korszerűsített 

utak hossza 

(Belterületi 

utak)  

(km)  

(RCO46)

Becsült 

ÜHG-kibocsátás 

(CO2 t/év) 

 (RCR29)

Javított 

energetikai 

teljesít-

ménnyel 

rendelkező 

középületek  

(m2)  

(RCO19)

Becsült 

ÜHG-kibocsátás 

(fenntartható 

városfejlesztés)  

(CO2 t/év)  

(RCR29)

Javított 

energetikai 

teljesítménnyel 

rendelkező 

középületek 

(fenntartható 

városfejlesztés) 

(m2)  

(RCO19)

Munka-

nélküli és 

inaktív 

részt-

vevők  

(fő)  

(CO01 és 

CO03)

Társadalmi 

akciókban 

részt vevők 

száma 

(szociális 

városrehabi-

litáció)  

(fő)

Társadalmi 

akciókban 

részt vevők 

száma  

(egyéb ESZA 

projektek) 

(fő)

Az új vagy 

korszerű-

sített 

gyermek-

gondozási 

létesít-

mények 

férőhely- 

kapacitása 

(db)  

(RCO66)

Az új vagy 

korszerű-

sített 

oktatási 

létesít-

mények 

férőhely- 

kapacitása 

(db)  

(RCO67)

2.

Bács-Kiskun 

Megyei

Önkormányzat

78,00 13,50 49,00 3,60 9350,00 49,57 23,00 9,00 2009,00 22028,49 521,14 5714,28 2639,00 3318,00 149650,00 313,00 1220,00

3.
Békés Megyei 

Önkormányzat
49,00 26,20 11,00 5,17 7006,00 41,00 108,00 70,58 1554,00 17041,24 888,84 9746,03 877,450 5400,00 21000,00 140,00 207,00

4.

Borsod-Abaúj-

Zemplén 

Megyei

Önkormányzat

95,00 42,75 25,00 4,87 16875,00 51,80 93,00 16,50 2457,76 26949,11 1068,05 11711,11 5154,00 4537,00 179638,00 459,00 2429,00

5.

Hajdú-Bihar 

Megyei

Önkormányzat

65,00 12,48 13,00 10,69 10350,00 55,76 31,00 25,68 2089,78 22914,20 895,50 9819,05 4371,00 9038,00 59298,00 615,00 1289,00

6.
Heves Megyei 

Önkormányzat
55,00 18,91 16,00 2,73 11850,00 34,36 0,00 13,05 1231,60 13504,34 369,76 4054,34 1841,00 0,00 109852,00 331,00 650,00
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7.

Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei

Önkormányzat

104,00 40,95 27,00 2,25 17597,00 13,93 55,00 21,30 1510,65 16564,16 770,87 8452,57 3068,00 5033,00 60420,00 102,00 437,00

8.

Komárom-

Esztergom 

Megyei

Önkormányzat

37,66 14,90 7,85 5,22 7049,98 18,59 0,00 0,00 552,70 6060,29 707,31 7755,55 499,25 4363,59 1390,37 331,34 216,45

9.

Szabolcs-

Szatmár-Bereg 

Megyei

Önkormányzat

85,00 45,93 28,00 6,21 18286,00 51,65 78,00 33,00 2609,62 28614,21 1285,34 14093,62 5871,00 18894,00 73194,00 553,00 841,00

10.
Zala Megyei 

Önkormányzat
0,00 20,17 10,00 0,00 0,00 56,33 0,00 15,13 743,49 8152,35 694,86 7619,05 2172,00 0,00 0,00 87,00 185,00
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4. A fenntartható városfejlesztésre kijelölt városok köre és a városi szintű forráskeret

Megye Fenntartható városfejlesztésre kijelölt városok 

Fenntartható városfejlesztés városi szintű 

forráskerete

milliárd forint

Bács-Kiskun Kecskemét MJV 19,032

Békés
Békéscsaba MJV és térsége 15,687

Gyula és térsége 7,901

Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc MJV 31,350

Hajdú-Bihar Debrecen MJV 41,584

Heves

Eger MJV 3,500

Gyöngyös 1,600

Hatvan 1,400

Jász-Nagykun-Szolnok Szolnok MJV és térsége 23,422

Komárom-Esztergom
Esztergom 4,442

Tatabánya MJV 10,429

Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza 50,001

Zala

Keszthely 8,800

Lenti 5,000

Nagykanizsa MJV 7,900

Zalaegerszeg MJV 7,000
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A Kormány 1659/2021. (IX. 24.) Korm. határozata
a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról

 1.  A  Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló  
1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat] 1. pont i) alpontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„i) a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 44/C. § (4) bekezdése alapján hozzájárul az 1. melléklet 6. pontjában foglalt 
táblázat 2a. sora szerinti felhívás esetén – a  felhívásnak a  Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 
éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról szóló 
1659/2021. (IX. 24.) Korm. határozattal megemelt keretösszege mértékéig – kötelezettségvállalás megtételéhez,”

 2.  Az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 1. pontja a következő j)–k) alponttal egészül ki:
(A Kormány)
„j) jóváhagyja a  Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 6. prioritása 41,59 milliárd forint összegű 
meghirdethető keretét, amely 13,49 milliárd forinttal haladja meg a  Versenyképes Közép-Magyarország Operatív 
Program 6. prioritásának keretét,
k) egyetért a  VEKOP 1., 2. és 5. prioritásai keretében kihelyezett európai uniós pénzügyi eszköz támogatásokból 
visszaforgó források terhére a  VEKOP pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó, elismert, de az  Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra 
és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapra, az  Európai Szociális Alapra és a  Kohéziós Alapra és az  Európai Tengerügyi és Halászati Alapra 
vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
kiegészítéséről szóló, 2014. március 3-i 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 13.  cikkében 
meghatározott díjazási maximumok miatt ki nem fizethető költségek megtérítésével.”

 3.  Az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat a következő 1/C. ponttal egészül ki:
„1/C. A  Kormány a  Kormányrendelet 6/A.  §-a alapján úgy határoz, hogy a  Versenyképes Közép-Magyarország 
Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról 
szóló 1659/2021. (IX. 24.) Korm. határozattal módosított, a  2.  mellékletben foglalt táblázat 13. és 14. sora szerinti 
kiemelt projektek szakpolitikai felelőse által javasolt műszaki-szakmai tartalmának bővítéséhez kapcsolódó, azzal 
arányos keretemelése és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 3–6. §-ában foglalt eljárási szabályokat nem 
kell alkalmazni.”

 4.  Az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 1. melléklet
4.1. 6. pontjában foglalt táblázat

4.1.1. C:2 mezőjében a „11,174” szövegrész helyébe a „10,330” szöveg,
4.1.2. C:2a mezőjében a „6,119” szövegrész helyébe a „11,619” szöveg,
4.1.3. C:4 mezőjében az „1,840” szövegrész helyébe az „1,773” szöveg,
4.1.4. C:5a mezőjében a „0,61” szövegrész helyébe a „0,606” szöveg,
4.1.5. C:6 mezőjében az „1,16” szövegrész helyébe az „1,157” szöveg,

4.2. 8. pontjában foglalt táblázat
4.2.1. C:2 mezőjében a „18,210” szövegrész helyébe a „19,51” szöveg,
4.2.2. C:4 mezőjében a „7,630” szövegrész helyébe a „8,03” szöveg,

4.3. 9. pontjában foglalt táblázat
4.3.1. C:5c mezőjében a „27,98” szövegrész helyébe a „8,55” szöveg,
4.3.2. C:5d mezőjében a „11,68” szövegrész helyébe a „18,96” szöveg,
4.3.3. C:9 mezőjében a „3,916” szövegrész helyébe a „3,697” szöveg,
4.3.4. C:11 mezőjében a „2,71” szövegrész helyébe a „3,20” szöveg,

4.4. 11. pontjában foglalt táblázat C:13 mezőjében a „0,277” szövegrész helyébe a „0,26” szöveg,
4.5. 12. pontjában foglalt táblázat

4.5.1. C:2 mezőjében a „0,554” szövegrész helyébe a „0,493” szöveg,
4.5.2. C:3 mezőjében a „0,764” szövegrész helyébe a „0,673” szöveg,
4.5.3. C:4 mezőjében az „1,791” szövegrész helyébe az „1,782” szöveg,
4.5.4. C:5 mezőjében a „0,57” szövegrész helyébe a „0,566” szöveg,
4.5.5. C:7 mezőjében a „0,322” szövegrész helyébe a „0,321” szöveg,
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4.5.6. C:11 mezőjében a „0,454” szövegrész helyébe a „0,453” szöveg,
4.5.7. C:14 mezőjében a „2,302” szövegrész helyébe a „2,293” szöveg,
4.5.8. C:15 mezőjében a „3,523” szövegrész helyébe a „3,520” szöveg,
4.5.9. C:18 mezőjében a „0,478” szövegrész helyébe a „0,473” szöveg,
4.5.10.  C:19 mezőjében a „0,939” szövegrész helyébe a „0,933” szöveg,
4.5.11.  C:23 mezőjében a „2,027” szövegrész helyébe a „2,021” szöveg,
4.5.12. C:26 mezőjében a „0,955” szövegrész helyébe a „0,948” szöveg,
4.5.13.  C:30 mezőjében az „1,475” szövegrész helyébe az „1,470” szöveg,
4.5.14. C:31 mezőjében a „0,694” szövegrész helyébe a „0,691” szöveg,
4.5.15.  C:32 mezőjében a „0,754” szövegrész helyébe a „0,744” szöveg,
4.5.16.  C:32a mezőjében a „0,255” szövegrész helyébe a „0,251” szöveg,
4.5.17.  C:32c mezőjében az „1,528” szövegrész helyébe az „1,557” szöveg,
4.5.18.  C:32f mezőjében az „1,404” szövegrész helyébe az „1,403” szöveg,
4.5.19.  C:32i mezőjében a „0,478” szövegrész helyébe a „0,475” szöveg,
4.5.20.  C:33 mezőjében a „0,879” szövegrész helyébe a „0,851” szöveg,
4.5.21.  C:34 mezőjében a „2,845” szövegrész helyébe a „2,444” szöveg,
4.5.22.  C:35 mezőjében az „1,355” szövegrész helyébe az „1,140” szöveg,
4.5.23.  C:36 mezőjében az „1,698” szövegrész helyébe az „1,535” szöveg,
4.5.24.  C:39 mezőjében a „0,860” szövegrész helyébe az „1,375” szöveg,
4.5.25.  C:40 mezőjében a „0,287” szövegrész helyébe a „0,286” szöveg,
4.5.26.  A:44b mezőjében a „KÖFOP-2.2.7-VEKOP-18” szövegrész helyébe a „KÖFOP-2.2.7-VEKOP-20” szöveg,
4.5.27.  C:45 mezőjében az „1,082” szövegrész helyébe az „1,452” szöveg,
4.5.28.  C:47 mezőjében a „0,191” szövegrész helyébe a „0,189” szöveg,
4.5.29.  C:48 mezőjében a „0,229” szövegrész helyébe a „0,212” szöveg

 lép.
 5.  Az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat

5.1.  D:13 mezőjében a „18,21” szövegrész helyébe a „19,51” szöveg,
5.2.  D:14 mezőjében a „7,63” szövegrész helyébe a „8,03” szöveg
lép.

 6.  Hatályát veszti az 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat 1. melléklet 11. pontjában foglalt táblázat 16. sora.
 7.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  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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	az „Egy a Természettel – Vadászati és Természeti Világkiállítás” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

	A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 8/2021. (IX. 24.) NMHH rendelete
	a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás rendjéről, valamint a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás körébe tartozó szervezetekről szóló 12/2011. (XII. 16.) NMHH rendelet módosításáról

	A köztársasági elnök 493/2021. (IX. 24.) KE határozata
	kitüntetés adományozásáról

	A köztársasági elnök 494/2021. (IX. 24.) KE határozata
	állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

	A köztársasági elnök 495/2021. (IX. 24.) KE határozata
	állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

	A köztársasági elnök 496/2021. (IX. 24.) KE határozata
	állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

	A Kormány 1656/2021. (IX. 24.) Korm. határozata
	az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás jogcím és az Összevont szakellátás jogcím 2021. és 2022. évi előirányzatainak megemeléséről

	A Kormány 1657/2021. (IX. 24.) Korm. határozata
	a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új központi kiállítóhelye előkészítéséhez és a megvalósításához szükséges kormányzati intézkedésekről

	A Kormány 1658/2021. (IX. 24.) Korm. határozata
	a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében megvalósuló Előzetes Integrált Területi Programok jóváhagyásáról

	A Kormány 1659/2021. (IX. 24.) Korm. határozata
	a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozat módosításáról


		2021-09-24T18:30:17+0200
	Dr. Ardó Mária




