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III. Kormányrendeletek

A Kormány 674/2021. (XII. 3.) Korm. rendelete
a sportorvosi engedélyek érvényességének a veszélyhelyzet idejére történő meghosszabbításáról

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

1. § (1) A  sportorvoslás szabályairól és a  sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm.  rendelet alapján 
kiadott és a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 
Korm.  rendelet szerinti veszélyhelyzet (a  továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt lejáró sportorvosi engedélyek 
a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig érvényesek.

 (2) Az (1) bekezdés szerint lejáró sportorvosi engedély pótlásának nincs helye.
 (3) Az (1) bekezdés szerinti új érvényességi időt a sportorvosi engedélyen nem kell feltüntetni.

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

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

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 675/2021. (XII. 3.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló egyes rendelkezések 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 4.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995.  évi XXXIII.  törvény 23.  §-át azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, 
hogy a  találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995.  évi XXXIII.  törvény eltérő alkalmazásáról szóló 474/2021. 
(VIII. 6.) Korm. rendelet hatálybalépését követően a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig benyújtott szabadalmi 
bejelentések esetében a szabadalmi oltalom első három évében fenntartási díjat nem kell fizetni.
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 (2) Az (1) bekezdés szerinti szabadalmi bejelentések esetében a szabadalmi oltalom fenntartási díja
a) a negyedik évre 44 000 forint;
b) az ötödik évre 55 000 forint;
c) a hatodik évre 66 000 forint;
d) a hetedik évre 77 000 forint;
e) a nyolcadik évre 88 000 forint;
f ) a kilencedik évre 99 000 forint;
g) a tizedik évre 110 000 forint;
h) a tizenegyediktől a tizenkettedik évig évente 148 500 forint;
i) a tizenharmadiktól a tizenhatodik évig évente 154 000 forint;
j) a tizenhetediktől a tizennyolcadik évig évente 159 500 forint;
k) a tizenkilencediktől a huszadik évig évente 165 000 forint.

2. §  Az 1.  § szerinti szabadalmi bejelentések esetében a  szabadalmi oltalom fenntartási díjára a  Magyar Szabadalmi 
Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet 3.  § 
(7) bekezdése nem alkalmazható.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

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

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

5. §  Hatályát veszti a  találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995.  évi XXXIII.  törvény eltérő alkalmazásáról szóló 
474/2021. (VIII. 6.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 676/2021. (XII. 3.) Korm. rendelete
a kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és 
azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány a  kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi CXXV.  törvény 281.  § (4)  bekezdés 8.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a  kormányzati igazgatási szerveket és azok 
foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 49. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A kamatmentes kölcsön budapesti székhelyű kormányzati igazgatási szerv esetén – az (1a) bekezdésben foglalt 
kivétellel – budapesti, vagy Budapesttől legfeljebb 60 kilométerre fekvő magyarországi településen található lakásra 
nyújtható.
(1a) A budapesti székhelyű kormányzati igazgatási szerv esetén, ha munkavégzés helye az (1) bekezdésben foglalt 
területen kívül esik, a  kamatmentes kölcsön a  munkavégzés helye szerinti településen vagy olyan magyarországi 
településen található lakásra nyújtható, amely e településtől legfeljebb 30 kilométerre fekszik.
(1b) Az (1a) bekezdés alkalmazásában a munkavégzés helyeként
a) több munkavégzési hely esetén kizárólag az  a  jellemző munkavégzési hely vehető figyelembe, ahol 
a kormánytisztviselőt a legtöbb időben foglalkoztatják,
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b) a  Kit. 99.  § (1)  bekezdése, valamint 125. és 126.  §-a alapján megváltozó munkavégzési hely nem vehető 
figyelembe.
(1c) A  kamatmentes kölcsön nem budapesti székhelyű vagy telephelyű kormányzati igazgatási szerv esetén 
a  kormányzati igazgatási szerv székhelye vagy telephelye szerinti településen, vagy e  településtől legfeljebb  
30 kilométerre fekvő magyarországi településen található lakásra nyújtható.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 677/2021. (XII. 3.) Korm. rendelete
a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának 
biztosításával összefüggő lebonyolítói feladatok ellátásáról szóló 343/2020. (VII. 14.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány a  Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló  
2018.  évi CIII.  törvény 20.  § (2)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának 
biztosításával összefüggő lebonyolítói feladatok ellátásáról szóló 343/2020. (VII. 14.) Korm. rendelet 1. §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„1.  § A  Kormány a  Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének 
biztosításáról szóló 2018.  évi CIII.  törvény szerinti Lebonyolítóként a  Maradványvagyon-hasznosító Zártkörűen 
Működő Részvénytársaságot jelöli ki.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 678/2021. (XII. 3.) Korm. rendelete
a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004.  évi XXIV.  törvény 22.  § (1)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  ügyfél erre irányuló kifejezett kérelme esetén – a  (2)  bekezdésben foglaltaktól eltérően – a  lőfegyver 
gyártásának, illetve forgalmazásának engedélyezésére jogosult megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság engedélyezi 
a lőfegyver gyártására, illetve forgalmazására feljogosított készletében meglévő lőfegyver hatástalanítását.”

2. §  A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm.  rendelet 10.  § (1)  bekezdés a)  pontja a  következő  
al)–an) alponttal egészül ki:
(A fegyver
forgalmazását vagy javítását végző személy szakképzettségeként, szakképesítéseként előírt képesítésnek kell tekinteni)
„al) 5 1031 11 01 Fegyvergyártó szaktechnikus szakmai végzettséget,
am) 5 1031 11 02 Fegyverműszerész technikus szakmai végzettséget, valamint
an) 5 1031 11 03 Fegyveroptikai szaktechnikus szakmai végzettséget, továbbá”

3. §  A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm.  rendelet 15.  § (2)  bekezdés f )  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
[Fegyver, lőszer (töltény) és lőszerelem forgalmazási tevékenység esetén]
„f ) muzeális fegyver működtetéséhez szükséges lőszerelem (fekete lőpor vagy a gyárilag a fekete lőpor kiváltására 
készült lőpor) csak
fa) a sportlövészet folytatása céljából nyilvántartásba vett – a  muzeális fegyver sportlövészeti célú használatára, 
illetve a lőszerelem tartására jogosult – sportegyesület kereskedelmi meghatalmazottja,
fb) a muzeális fegyver sportlövészeti célú használatára jogosító engedéllyel rendelkező természetes személy vagy
fc) az elöltöltő fegyver vadászati célú használatára jogosító engedéllyel rendelkező személy
részére értékesíthető;”

4. §  A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm.  rendelet 23.  § (3)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés, illetve a 30. § (1a) bekezdés a) pontjának az alkalmazása során minősített sportlövő az, akinek 
az országos sportági szakszövetség által kiadott minősítése van.”

5. §  A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24. § (1) Vadászatra a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvényben 
(a továbbiakban: Vtv.) nem tiltott
a) lőfegyver tartása, illetve
b) elöltöltő fegyver használata
annak a  személynek engedélyezhető, aki – a  (2)  bekezdésben meghatározott kivétellel – megfelel a  Vtv.-ben 
a vadászati tevékenység gyakorlásához meghatározott személyi feltételként meghatározott követelményeknek.
(2) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben nincs szükség a  Vtv.-ben a  vadászati tevékenység gyakorlásához 
meghatározott személyi feltételek igazolására abban az  esetben, ha a  kérelmező rendelkezik az  Európai Unió 
tagállamában kiállított, a vadászati tevékenység gyakorlására jogosító érvényes hatósági engedéllyel.”

6. §  A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm.  rendelet 26.  § (7)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(7) Ha engedélyét az 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján vonták vissza,
a) az (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti vizsga letételére kell kötelezni a lőfegyver tartására,
b) az (1)  bekezdés b)  pont bb)  alpontja szerinti vizsga letételére kell kötelezni az  elöltöltő fegyver vadászati célú 
használatára, vagy
c) a 30.  § (1a)  bekezdés c)  pontja szerinti vizsga letételére kell kötelezni a  muzeális fegyver sportlövészeti célú 
használatára
jogosító engedély megadását kérelmező személyt, ha a vizsga letétele a hatósági engedély kiadásának feltétele.”
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7. § (1) A  fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm.  rendelet 30.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(1) Muzeális fegyver sportlövészeti célú használata
a) sportegyesület, vagy
b) az (1a) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő természetes személy
számára engedélyezhető.”

 (2)  A  fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm.  rendelet 30.  §-a a  következő (1a)–(1d)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(1a) Muzeális fegyver sportlövészeti célú használata természetes személy számára abban az  esetben 
engedélyezhető, ha a kérelmező
a) sportegyesület tagja,
b) – az  (1b)  bekezdésben meghatározott kivétellel – a  jogszabályban meghatározottak szerint a  muzeális fegyver 
sportlövészeti célú biztonságos használatához előírt egészségi alkalmasságát igazolja,
c) a jogszabályban meghatározottak szerint a muzeális fegyver sportlövészeti célú használatához szükséges elméleti 
ismereteket és gyakorlati jártasságot igazoló vizsgát tesz, és a vizsgabizottság megítélése szerint a muzeális fegyver 
sportlövészeti célú biztonságos használatára képes, valamint
d) teljesíti a 26. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában meghatározott feltételeket.
(1b) Az  (1a)  bekezdés b)  pontja szerinti feltételt igazoltnak kell tekinteni abban az  esetben, ha a  kérelmező 
rendelkezik a sportlőfegyver tartására jogosító engedéllyel.
(1c) Az (1a) bekezdés szerinti engedéllyel rendelkező személy az engedély birtokában jogosult
a) a fekete lőpor, illetve a  gyárilag a  fekete lőpor kiváltására készült lőpor, továbbá a  csappantyú megvásárlására, 
valamint
b) legfeljebb 5 kg össztömegű fekete lőpor, illetve gyárilag a  fekete lőpor kiváltására készült lőpor, továbbá 
legfeljebb 2000 db csappantyú birtoklására és szállítására.
(1d) Az (1a) bekezdés szerinti engedéllyel rendelkező személy a fegyver 38. § (4) bekezdése szerinti használata során 
köteles az engedélyt magánál tartani.”

 (3) A  fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm.  rendelet 30.  § (3)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(3) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben muzeális fegyvert sportlövészetre csak sportegyesület tagja 
használhat.”

8. §  A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm.  rendelet 35.  § (3)  bekezdés b)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A szervezet vezetője köteles)
„b) az a)  pont szerinti lőkiképzésen való részvételt igazoló – a  lőkiképzést lebonyolító lőtér üzemeltetője által 
kiállított – dokumentumot a  kézhezvételétől számított nyolc napon belül a  lőfegyvertartási engedélyt megadó 
hatóságnak megküldeni.”

9. § (1) A  fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm.  rendelet 35/A.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(1) A muzeális fegyver sportlövészeti célú használatára jogosító engedély tartalmazza
a) sportegyesület esetében a sportegyesület
aa) nevét, címét, bírósági bejegyzésének számát,
ab) vezető tisztségviselőjének természetes személyazonosító adatait,
ac) lőszerelem megszerzésére, kezelésére feljogosított alkalmazottainak természetes személyazonosító adatait, 
valamint
ad) számára engedélyezhető lőszerelem tárolására szolgáló tárolóhely címét, vagy
b) természetes személy esetében az engedéllyel rendelkező
ba) természetes személyazonosító adatait, valamint
bb) számára engedélyezhető lőszerelem tárolására szolgáló tárolóhely címét.”

 (2) A  fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm.  rendelet 35/A.  §-a a  következő (1a)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(1a) A  30.  § (1a)  bekezdésében meghatározott engedély meglétét igazoló hatósági igazolványt a  17. számú 
melléklet szerint kell kiállítani.”
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10. §  A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm.  rendelet 38.  § (1)  bekezdés f )  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A lőfegyvert, gáz- és riasztófegyvert tartó személy)
„f ) köteles az  engedély kiadására irányuló kérelemben szereplő adatok és a  lőfegyvertárolóhely megváltozását 
a  változás bekövetkezésétől számított nyolc napon belül az  engedély kiadására jogosult vagy a  lakóhely szerint 
illetékes rendőrkapitányságnak bejelenteni;”

11. § (1) A  fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm.  rendelet 46.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(1) A  külföldi állam belső joga szerint védetté nyilvánított személy vagy a  nemzetközi szervezet tisztségviselője 
(e  szakasz alkalmazásában a  továbbiakban együtt: külföldi védett személy), illetve a  külföldi védett személy 
védelmét ellátó biztonsági személyzet tagja egyedi jóváhagyást igénylő lőfegyverének és lőszerének behozatalát, 
kivitelét, az  ország területén történő átszállítását – a  külpolitikáért felelős miniszter véleményének kikérésével  – 
a  rendőrség azon szervének a  központi szerve – ennek hiányában a  rendőrség azon szervének a  vezetője – 
engedélyezi, amelyik a külföldi védett személy védelmében közreműködik.”

 (2) A  fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm.  rendelet 46.  §-a a  következő (1a)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(1a) Ha az engedélyezési hatáskör az  (1) bekezdés alapján nem állapítható meg, az ott meghatározott engedélyt 
az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv központi szerve adja ki.”

12. §  A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 
55/J. §-sal egészül ki:
„55/J.  § (1) A  fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm.  rendelet módosításáról szóló 678/2021. 
(XII.  3.) Korm.  rendelettel (a továbbiakban: 4. Módosító Rendelet) megállapított 4.  § (1a)  bekezdése nem 
alkalmazható a  2022.  január 1-jét megelőzően benyújtott kérelmek alapján megindult közigazgatási hatósági 
eljárások során.
(2) A  4. Módosító Rendelettel megállapított 10.  § (1)  bekezdés a)  pont al)–an)  alpontja nem alkalmazható 
a 4. Módosító Rendelet hatálybalépését megelőzően megindult közigazgatási hatósági eljárások során.
(3) A 4. Módosító Rendelettel megállapított 24. §-t a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

13. § (1) A  fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm.  rendelet 17. számú melléklete helyébe 
az 1. melléklet lép.

 (2) A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet a 2. melléklet szerinti 25. számú melléklettel 
egészül ki.

14. §  A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet
a) 8. § (2) bekezdés e) pontjában a „(lőszerelemek);” szövegrész helyébe a „(lőszerelemek) darabszámát;” szöveg,
b) 10. § (1) bekezdés b) pontjában az „és aj)” szövegrész helyébe az „ , aj) és al)” szöveg
lép.

15. §  Hatályát veszti a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet
a) 10. § (1) bekezdés a) pont aj) alpontjában a „valamint” szövegrész,
b) 10. § (1) bekezdés a) pont ak) alpontjában a „továbbá” szövegrész.

16. §  Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 678/2021. (XII. 3.) Korm. rendelethez
„17. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

Iktatószám: /1
–

KÉRELEM

Sörétes lőfegyver

Golyós lőfegyver

Rövid lőfegyver

Légfegyver 7,5 joule feletti

Lőfegyver 7,5 joule vagy az alatti

Gáz- és riasztófegyver

Elöltöltő fegyver

Muzeális fegyver
........................................................................................... célból történő tartására (viselésére) / használatára jogosító engedély 
megadásához / megújításához. (A kívánt rész aláhúzandó.)

KÉRELMEZŐ SZEMÉLYI ADATAI

Személyi azonosító:

Családi és utónév: .................................................................................................................................

Születési név: ..........................................................................................................................................

Születési hely, idő: ................................................................................................................................

Anyja születési neve: ............................................................................................................................

Személyazonosságot igazoló igazolvány típusa: ......................................................................
száma: .................................................................

Foglalkozás: .............................................................................................................................................

Állampolgárság:....................................... Ország: ..............................................................................

Lakóhely:...................................................................................................................................................

Fegyvertárolás helye: ...........................................................................................................................

Munkáltató neve és címe: ..................................................................................................................

Kelt: .................................., ........... év .......................... hó ............ nap

................................................................................................
kérelmező aláírása
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A kérelem teljesítéséhez szükséges törvényes feltételek meglétének igazolása:

P. H.

................................................................................................
munkáltató vagy egyesület elnöke

A MEGÚJÍTÁS, VALAMINT A MUZEÁLIS FEGYVER, ILLETVE AZ ELÖLTÖLTŐ FEGYVER KIVÉTELÉVEL 
FEGYVERENKÉNT KÜLÖN KÉRELMET KELL BENYÚJTANI!”

2. melléklet a 678/2021. (XII. 3.) Korm. rendelethez
„25. számú melléklet a 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

 I. A hatósági igazolvány elülső oldala:

Címer

Sorszám:

MU123456

FEGYVERHASZNÁLATI ENGEDÉLY

Családi és utónév:

Születési hely, idő:

Jogosult muzeális fegyver sportlövészeti célú használatára

Tárolóhely címe:

 II. A hatósági igazolvány hátoldala:

VISSZAVONÁSIG ÉRVÉNYES

a személyazonosságot igazoló hatósági igazolvánnyal együtt.

Engedélyező hatóság:

Engedélyezés dátuma:”
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A Kormány 679/2021. (XII. 3.) Korm. rendelete
egyes európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokat tartalmazó 
kormányrendeletek módosításáról

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

1. Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és 
a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. §  Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a  regionális 
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. §-a 
a következő 22. és 23. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„22. uniós joggal összhangban levő támogatási intézkedés: a  létező támogatás, továbbá a  csoportmentességi 
rendeletek, a  csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek, valamint a  19.  § szerinti jogi 
aktusokra figyelemmel a miniszter által jóváhagyott támogatási program vagy ad hoc támogatás,
23. uniós joggal összhangban levő támogatási program: a  létező támogatásnak minősülő, továbbá 
a csoportmentességi rendeletek, a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek, valamint a 19. § 
szerinti jogi aktusokra figyelemmel a miniszter által jóváhagyott támogatási program.”

2. §  A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 16/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az 1. melléklet 15.15. pontja szerinti pénzügyi termékek mint támogatási programok esetén az  (1) bekezdés 
szerinti értékhatár vizsgálatakor csak azt az  InvestEU program létrehozásáról és az  (EU)  2015/1017 rendelet 
módosításáról szóló, 2021. március 24-i 2021/523/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 9.  cikk (1)  bekezdés 
b) pontjában meghatározott európai uniós garancia tagállami részalapjához nyújtott hozzájárulást kell figyelembe 
venni, amelyet az adott pénzügyi termékre különítenek el.”

3. §  A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 18/C. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ha a támogatást nyújtó 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikk (3a) bekezdés második mondata szerinti módon 
teljesíti a  közzétételi kötelezettséget, erről a  7.  § (1)  bekezdése szerinti bejelentésében tájékoztatja a  minisztert. 
Ebben az  esetben a  támogatást nyújtót a  18/C.  § szerinti adatszolgáltatási kötelezettség nem terheli, a  miniszter 
pedig nem teszi közzé a  18/D.  § (1)  bekezdése szerinti adatokat, azzal, hogy a  támogatást nyújtó a  támogatás 
nyújtásának évét követő év július 31-ig tájékoztatja a minisztert a közzétételi kötelezettsége teljesítéséről.”

4. §  A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 18/D. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A miniszter a Támogatásokat Vizsgáló Iroda honlapján közzéteszi
a) a 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó,
aa) 2021. július 31-ig hatályba lépett támogatási programok alapján a 2022. január 31-ig odaítélt támogatások és
ab) 2021. július 31-ig odaítélt ad hoc támogatások
6.  melléklet szerinti adatait, ha a  közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó támogatás támogatástartalma 
meghaladja az ötszázezer eurónak megfelelő forintösszeget,
b) a 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó,
ba) 2021. július 31-ig hatályba lépett támogatási programok alapján a 2022. január 31. után odaítélt támogatások,
bb) a 2021. július 31. után hatályba lépett támogatási programok alapján odaítélt támogatások és
bc) a 2021. július 31. után odaítélt ad hoc támogatások
esetén a  támogatások 6.  melléklet szerinti adatait, ha a  közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó támogatás 
támogatástartalma halászati állami támogatás esetén meghaladja a  harmincezer eurónak, elsődleges 
mezőgazdasági termelés támogatása esetén meghaladja a hatvanezer eurónak, egyéb esetben pedig meghaladja 
az ötszázezer eurónak megfelelő forintösszeget,
c) a  702/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatások esetén a  6.  melléklet szerinti adatokat 
a  közösségi adószám, továbbá az  adószám vagy az  adóazonosító jel kivételével, ha a  közzétételi kötelezettség 
hatálya alá tartozó támogatás támogatástartalma meghaladja
ca) az elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó kedvezményezett esetén a hatvanezer eurónak,
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cb) a  mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy mezőgazdasági termékek forgalmazásával foglalkozó, 
az  erdészeti ágazatban működő vagy az  EUMSz 42.  cikkének hatályán kívül eső tevékenységet folytató 
kedvezményezett esetén az ötszázezer eurónak
megfelelő forintösszeget,
d) az  1388/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatások esetén a  6.  melléklet szerinti adatokat, 
ha a közzétételi kötelezettség hatálya alá tartozó támogatás támogatástartalma meghaladja a harmincezer eurónak 
megfelelő forintösszeget,
e) az Európai Bizottság állami támogatási tárgyú határozata szerinti adatokat,
f ) a 18/C. § (5) bekezdése szerinti weboldal címét,
g) azokat az adatokat, amelyekre a közzétételi kötelezettség hatálya kiterjed.
(2) Az (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti esetben a 6. melléklet 5. pontja vonatkozásában a miniszter azt teszi közzé 
a Támogatásokat Vizsgáló Iroda honlapján, hogy
a) a 651/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó adókedvezményt, kockázatfinanszírozási támogatást vagy 
regionális városfejlesztési támogatást tartalmazó támogatási program esetén a támogatástartalom forintösszegben 
kifejezve
aa) a  18/D.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti halászati állami támogatás esetén a  harmincezer eurót elérő, 
de az ötszázezer eurót meg nem haladó,
ab) a 18/D. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, elsődleges mezőgazdasági tevékenységhez nyújtott támogatás esetén 
a hatvanezer eurót elérő, de az ötszázezer eurót meg nem haladó,
ac) az ötszázezer eurót elérő, de egymillió eurót meg nem haladó,
ad) az egymillió eurót meghaladó, de kétmillió eurót meg nem haladó,
ae) a kétmillió eurót meghaladó, de ötmillió eurót meg nem haladó,
af ) az ötmillió eurót meghaladó, de tízmillió eurót meg nem haladó,
ag) a tízmillió eurót meghaladó, de harmincmillió eurót meg nem haladó vagy
ah) a harmincmillió eurót meghaladó,
b) a 702/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó adókedvezményt tartalmazó támogatási program esetén 
a támogatástartalom forintösszegben kifejezve
ba) az  elsődleges mezőgazdasági termeléssel foglalkozó kedvezményezett esetén a  hatvanezer eurót elérő, 
de ötszázezer eurót meg nem haladó összegű,
bb) az  elsődleges mezőgazdasági termeléssel, a  mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy mezőgazdasági 
termékek forgalmazásával foglalkozó, az  erdészeti ágazatban működő vagy az  EUMSz 42.  cikkének hatályán kívül 
eső tevékenységet folytató kedvezményezett esetén az  a)  pont ac)–ah)  alpontjában meghatározott összegű 
valamely,
c) az 1388/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó adókedvezményt tartalmazó támogatási program esetén 
a támogatástartalom forintösszegben kifejezve
ca) a harmincezer eurót elérő, de a kétszázezer eurót meg nem haladó,
cb) a kétszázezer eurót meghaladó, de a négyszázezer eurót meg nem haladó,
cc) a négyszázezer eurót meghaladó, de a hatszázezer eurót meg nem haladó,
cd) a hatszázezer eurót meghaladó, de a nyolcszázezer eurót meg nem haladó vagy
ce) a nyolcszázezer eurót meghaladó, de az egymillió eurót meg nem haladó
összegű
kategóriába esik.”

5. §  A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 24. §-a a következő (2a)–(2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha az  Európai Bizottság elrendeli az  állami támogatás visszafizettetését, a  támogatást nyújtó a  miniszter 
(2)  bekezdés szerinti értesítésének kézhezvételétől számított öt munkanapon belül értesíti a  minisztert azoknak 
a  jogalanyoknak a  nevéről, címéről és adószámáról (adóazonosító jeléről), amelyek az  értesítés elküldésének 
időpontjában még nem vagy nem teljes mértékben teljesítették a (2) bekezdés szerinti európai bizottsági határozat 
alapján fennálló visszafizetési kötelezettségüket.
(2b) Ha bármely kedvezményezett teljesíti a  visszafizetési kötelezettségét, a  támogatást nyújtó köteles 
a visszafizetés napjától számított öt munkanapon belül értesíteni a minisztert a visszafizetésről és annak napjáról.
(2c) A miniszter a (2a) és (2b) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétől számítva öt munkanapon belül továbbítja 
az  értesítés szerinti adatokat a  2021–2027 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó 
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támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm.  rendelet 53.  § (1)  bekezdése szerinti 
elektronikus alkalmazás üzemeltetőjének az elektronikus alkalmazásban való rögzítés céljából.”

6. §  A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  SA.63934 (2021/N) számú ügyben hozott C(2021)6653 számú, 2021. szeptember 16-i bizottsági határozat 
szerinti regionális támogatási térkép alapján nagyvállalkozások esetében a  következő maximális támogatási 
intenzitások alkalmazandók:
a) Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország és Pest tervezési-statisztikai régióban 50%,
b) Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban 30%.”

7. §  A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 34. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a támogatást nyújtó a 651/2014/EU bizottsági rendelet 11. cikk (1) bekezdés b) pont második mondatában 
meghatározott módon teljesíti a  2015/1589/EU tanácsi rendelet 26.  cikke szerinti  éves jelentési kötelezettséget, 
erről a 7. § (1) bekezdése szerinti bejelentésében tájékoztatja a minisztert. Ebben az esetben a támogatást nyújtót 
a  34.  § (1)  bekezdése szerinti beszámoló készítési kötelezettség nem terheli, azzal, hogy a  támogatást nyújtó 
a  651/2014/EU bizottsági rendelet 11.  cikk (1)  bekezdés b)  pontja szerinti garanciamegállapodásnak megfelelő 
beszámolót annak benyújtását követő harminc napon belül megküldi a miniszternek.”

8. §  A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az  uniós joggal összhangban levő támogatási intézkedés másként nem rendelkezik, az  agrár- és 
vidékfejlesztési állami támogatások esetén az  uniós állami támogatási szabályokban euróban meghatározott 
összeg alkalmazása céljából a  támogatástartalom forintról euróra történő átszámításánál a  támogatást nyújtónak 
a  támogatási intézkedés jellegéhez igazodó választása szerint a  támogatási kérelem benyújtási hónapjának 
első  napján, a  benyújtási időszak első  napján, a  támogatási kérelem benyújtásának hónapját megelőző hónap 
utolsó napján vagy a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, az Európai Központi Bank 
által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott devizaárfolyamot kell alkalmazni.”

9. §  A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 38. §-a a következő f ) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„f ) a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2021. július 23-i  
2021/1237/EU bizottsági rendelet (HL L 270/39., 2021.7.29, 39. o.)”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

10. § (1) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

11. §  A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
a) 2. § 10. pontjában a „támogatási program” szövegrész helyébe a „támogatás” szöveg,
b) 3.  § (1)  bekezdésében a „tartozó létező” szövegrész helyébe a „tartozó, az  uniós joggal összhangban levő” 

szöveg,
c) 6.  § (1a)  bekezdésében a  „bejelentett létező” szövegrész helyébe a  „bejelentett, létező támogatásnak 

minősülő” szöveg,
d) 6. § (6) bekezdésében a „bejelentett létező” szövegrész helyébe a „bejelentett, létező támogatásnak minősülő” 

szöveg,
e) 7. § (4) bekezdésében az „a létező” szövegrész helyébe az „az uniós joggal összhangban levő” szöveg,
f ) 16/A. § (1) bekezdésében a „15.9.” szövegrész helyébe a „15.9., 15.15.” szöveg,
g) 17. § (2) bekezdésében a „jogszabály” szövegrész helyébe a „támogatási program” szöveg,
h) 17. § (3) bekezdésében a „jogszabály” szövegrész helyébe a „támogatási program” szöveg,
i) 7. alcím címében a „létező” szövegrész helyébe az „uniós joggal összhangban levő” szöveg,
j) 18. § (1) bekezdésében a „létező” szövegrész helyébe az „az uniós joggal összhangban levő” szöveg,
k) 10. alcím címében a „támogatási” szövegrész helyébe a „támogatásnak minősülő támogatási” szöveg,
l) 23. § (1) bekezdésében a „támogatási” szövegrész helyébe a „támogatásnak minősülő támogatási” szöveg és
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m) 35. § (1) bekezdésében a „létező támogatási program” szövegrész helyébe az „az uniós joggal összhangban 
levő támogatási intézkedés” szöveg

lép.

2. A 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi 
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosítása

12. § (1) A  2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben 
vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm.  rendelet [a  továbbiakban: 255/2014. (X. 10.) 
Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdése a következő 10a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„10a. csatlakoztatható helyszín: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 139. pontja szerinti helyszín,”

 (2) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 11a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„11a. digitalizáció: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 103c. pontja szerinti fejlesztés,”

 (3) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 15a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„15a. elektromos töltőinfrastruktúra: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 102a. pontja szerinti infrastruktúra,”

 (4) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 33b. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„33b. hidrogéntöltő infrastruktúra: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 102b. pontja szerinti infrastruktúra,”

 (5) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 49a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„49a. kisebb közepes piaci tőkeértékű vállalat: a  651/2014/EU bizottsági rendelet 2.  cikk 103e.  pontja szerinti 
vállalkozás,”

 (6) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 54a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„54a. közösségvezérelt helyi fejlesztés: az  1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 32–35.  cikke, 
valamint  az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és 
az  1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1305/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 42–44. cikke 
szerinti fejlesztés; a  15/A–15/B. alcím alkalmazásában az  1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
32–35.  cikke, valamint az  Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az  Európai Szociális Alap Pluszra, a  Kohéziós 
Alapra, az  Igazságos Átmenet Alapra és az  Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapra vonatkozó közös 
rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra 
és a  határigazgatás és a  vízumpolitika pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó pénzügyi szabályok 
megállapításáról szóló, 2021. június 24-i 1060/2021/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a  továbbiakban: 
1060/2021/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 31–34. cikke szerinti fejlesztés.”

 (7) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 59a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„59a. lakóépület: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 103a. pontja szerinti épület,”

 (8) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 65a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„65a. megújuló hidrogén: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 102c. pontja szerinti hidrogén,”

 (9) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 77b. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„77b. okosfunkció-fogadási alkalmasság: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 103d. pontja szerinti jellemző,”

 (10) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 97a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„97a. szociális szolgáltatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 103b. pontja szerinti szolgáltatás,”

 (11) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 100a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„100a. társadalmi-gazdasági fókuszpont: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 139a. pontja szerinti jogalany,”
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13. §  A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 5. §-a a következő 28–30. ponttal egészül ki:
(Ha a 4. § szerinti célra nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül, a 4. §)
„28. 15.  pontja alapján közösségvezérelt helyi fejlesztési projektben vagy a  mezőgazdaság termelékenységét 
és fenntarthatóságát célzó európai innovációs partnerség operatív csoportjának projektjében részt vevő kis- és 
középvállalkozásnál felmerült egyes költségekhez nyújtott támogatás,
29. 15.  pontja alapján közösségvezérelt helyi fejlesztési projektekből vagy a  mezőgazdaság termelékenységét 
és fenntarthatóságát célzó európai innovációs partnerség operatív csoportjának projektjeiből részesülő kis- és 
középvállalkozásoknak nyújtott korlátozott összegű támogatás,
30. 1–7. és 9–10.  pontja alapján kibocsátásmentes és az  alacsony kibocsátású közúti járműveket kiszolgáló, 
nyilvánosan hozzáférhető elektromos töltőinfrastruktúrához vagy hidrogéntöltő infrastruktúrához nyújtott 
beruházási támogatás”
(nyújtható.)

14. §  A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 7. §-a a következő 36. ponttal egészül ki:
(Ha a 6. § szerinti célra nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül, a 6. §)
„36. 1–6., 11., 19. és 21. pontja alapján kibocsátásmentes és az alacsony kibocsátású közúti járműveket kiszolgáló, 
nyilvánosan hozzáférhető elektromos töltőinfrastruktúrához vagy hidrogéntöltő infrastruktúrához nyújtott 
beruházási támogatás”
(nyújtható.)

15. §  A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 9. §-a a következő 36. ponttal egészül ki:
(Ha a 8. § szerinti célra nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül, a 8. §)
„36. 3., 13–15. és 18.  pontja alapján kibocsátásmentes és az  alacsony kibocsátású közúti járműveket kiszolgáló, 
nyilvánosan hozzáférhető elektromos töltőinfrastruktúrához vagy hidrogéntöltő infrastruktúrához nyújtott 
beruházási támogatás”
(nyújtható.)

16. §  A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 13. §-a a következő 12. ponttal egészül ki:
(Ha a 12. § szerinti célra nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül, a 12. §)
„12. 1–6.  pontja alapján kibocsátásmentes és az  alacsony kibocsátású közúti járműveket kiszolgáló, nyilvánosan 
hozzáférhető elektromos töltőinfrastruktúrához vagy hidrogéntöltő infrastruktúrához nyújtott beruházási 
támogatás”
(nyújtható.)

17. §  A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem ítélhető meg támogatás)
„b) a  15/B., 17., 41., 48., 49. és 50. alcím, valamint – a  103/H.  § (1)  bekezdés d)  pontjában foglaltak 
figyelembevételével – az  57. alcím szerinti támogatás kivételével nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, 
azzal, hogy a 15/B., 17. és 41. alcím szerinti támogatás nyújtása során a nehéz helyzetben lévő vállalkozások nem 
részesíthetők a nehéz helyzetükre hivatkozással előnyben az egyéb vállalkozásokkal szemben.”

18. §  A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  elszámolható költségek az  1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 67.  cikk (1)  bekezdés 
b)–d)  pontja szerinti, valamint az  1060/2021/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 53.  cikk (1)  bekezdés 
a)–e)  pontja szerinti egyszerűsített költségelszámolási módokkal összhangban is kiszámíthatók, ha 
a  műveletet legalább részben egy olyan uniós alapból finanszírozzák, amely lehetővé teszi ezen egyszerűsített 
költségelszámolási módok igénybevételét, és ha a  költségkategória a  vonatkozó mentességi rendelkezés 
értelmében elszámolható.”

19. § (1) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése a következő 5a. és 5b. ponttal egészül ki:
[Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást, 
ha a támogatás összege]
„5a. közösségvezérelt helyi fejlesztési projektben vagy a  mezőgazdaság termelékenységét és fenntarthatóságát 
célzó európai innovációs partnerség operatív csoportjának projektjében részt vevő kis- és középvállalkozásnál 
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felmerült egyes költségekhez nyújtott támogatás esetén vállalkozásonként és beruházási projektenként meghaladja 
a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
5b. közösségvezérelt helyi fejlesztési projektekből vagy a  mezőgazdaság termelékenységét és fenntarthatóságát 
célzó európai innovációs partnerség operatív csoportjának projektjeiből részesülő kis- és középvállalkozásoknak 
nyújtott korlátozott összegű támogatás esetén meghaladja a 36/B. § (2) bekezdése szerinti összeget,”

 (2) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén az  Atr. 18.  § (2)  bekezdés 
a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi támogatást, ha a projekt teljes 
költsége meghaladja a  100  millió eurónak megfelelő forintösszeget, vagy pénzügyi eszköz formájában odaítélt 
támogatás esetén ha a  kedvezményezettnek nyújtott teljes finanszírozás névértéke bármely projekt esetén 
meghaladja a 150 millió eurót.”

 (3) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 23. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Előzetesen be kell jelenteni az  Európai Bizottság részére azt a  kibocsátásmentes és az  alacsony kibocsátású 
közúti járműveket kiszolgáló, nyilvánosan hozzáférhető elektromos töltőinfrastruktúrához vagy hidrogéntöltő 
infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatást tartalmazó programot, amely esetén az  erre a  támogatási 
kategóriára eső éves átlagos költségvetés meghaladja a 150 millió eurónak megfelelő forintösszeget.”

20. §  A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 23/B. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A támogatást nyújtó köteles adatot szolgáltatni a Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére)
„a) a  651/2014/EU bizottsági rendelet 9.  cikke szerinti közzététel céljából a  11–45. alcím hatálya alá tartozó, 
az  Atr. 2.  § 6c.  pontja szerinti halászati állami támogatás esetén a  30  000 eurónak, elsődleges mezőgazdasági 
termelés támogatása esetén a 60 000 eurónak, egyéb esetben pedig az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget 
meghaladó egyedi támogatásról,”

21. §  A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 29. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) Nem minősül a  (8) bekezdés c) és d) pontja szerinti fenntartási kötelezettség megsértésének, ha a beruházó 
a  beruházás megkezdésekor már létező, továbbá a  beruházással létrejött új munkahelyeket 2020. január 1. és 
2021. június 30. között szüntette meg.”

22. §  A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 32/A. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) Az elszámolható költség a városfejlesztési projekt teljes költsége, ha az összhangban áll az 1303/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 37. és 65.  cikkének rendelkezéseivel vagy az  1060/2021/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 67. és 68. cikkével, attól függően, hogy melyik európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazandó 
a projekt támogatására.”

23. §  A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet a következő 15/A. és 15/B. alcímmel egészül ki:
„15/A. A közösségvezérelt helyi fejlesztési projektben vagy a mezőgazdaság termelékenységét és 
fenntarthatóságát célzó európai innovációs partnerség operatív csoportjának projektjében részt vevő 
kis- és középvállalkozásnál felmerült egyes költségekhez nyújtott támogatás
36/A. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott, a LEADER keretében megvalósuló helyi 
fejlesztésként kijelölt közösségvezérelt helyi fejlesztési projektekben, továbbá az  1305/2013/EU rendelet 35.  cikke 
szerinti európai innovációs partnerség operatív csoportja projektjeiben részt vevő kis- és középvállalkozások egyes 
költségeihez támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) nyújtható.
(2) A támogatás keretében a következő költségek számolhatók el:
a) a  közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégia vagy az  európai innovációs partnerség operatív csoportja 
projektjének előkészítéséhez és megvalósításához kapcsolódó előkészítő támogatás, kapacitásépítés, képzés és 
hálózatépítés költségei,
b) a jóváhagyott műveletek végrehajtásának költségei,
c) a helyi akciócsoport vagy az európai innovációs partnerség operatív csoportja együttműködési tevékenységeinek 
előkészítéséhez és végrehajtásához kapcsolódó költségek,
d) a  közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégia vagy az  európai innovációs partnerség operatív csoport projektje 
megvalósításának irányításához kapcsolódó működési költségek, és
e) a  közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégia vagy az  európai innovációs partnerségi közösség szervezésének 
költségei, ha a  támogatott tevékenység az  érdekeltek közötti információcsere megkönnyítését, a  stratégia és 
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a projektek előmozdítását, valamint általában a lehetséges kedvezményezettek támogatását szolgálják a műveletek 
kidolgozásával és a pályázatok előkészítésével összefüggésben.
(3) A  támogatási intenzitás nem haladhatja meg a  közösségvezérelt helyi fejlesztésnek és az  európai innovációs 
partnerség operatív csoportjainak támogatását lehetővé tevő alapspecifikus európai uniós rendeletekben 
meghatározott maximális társfinanszírozási arányokat.

15/B. A közösségvezérelt helyi fejlesztési projektekből vagy a mezőgazdaság termelékenységét és 
fenntarthatóságát célzó európai innovációs partnerség operatív csoportjának projektjeiből részesülő 
kis- és középvállalkozásoknak nyújtott korlátozott összegű támogatás
36/B. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott, a LEADER keretében megvalósuló helyi 
fejlesztésként kijelölt közösségvezérelt helyi fejlesztési projektekben, továbbá az  1305/2013/EU rendelet 35.  cikke 
szerinti európai innovációs partnerség operatív csoportja projektjeiben részt vevő kis- és középvállalkozásoknak 
korlátozott összegű támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) nyújtható.
(2) A támogatás összege nem haladhatja meg projektenként
a) a közösségvezérelt helyi fejlesztési projektek esetén a 200 000 eurónak,
b) az európai innovációs partnerség operatív csoportjának projektjei esetén a 300 000 eurónak
megfelelő forintösszeget.”

24. §  A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet a következő 30/A. alcímmel egészül ki:
„30/A. A kibocsátásmentes és az alacsony kibocsátású közúti járműveket kiszolgáló, nyilvánosan 
hozzáférhető elektromos töltőinfrastruktúrához vagy hidrogéntöltő infrastruktúrához nyújtott 
beruházási támogatás
65/A. § (1) A kibocsátásmentes és az alacsony kibocsátású közúti járműveket kiszolgáló, nyilvánosan hozzáférhető 
elektromos töltőinfrastruktúrához vagy hidrogéntöltő infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás (ezen alcím 
vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) gépjárműveket közlekedési célból
a) villamos energiával ellátó elektromos töltőinfrastruktúra vagy
b) az infrastruktúra teljes hasznos élettartama alatt megújuló hidrogénnel ellátó hidrogéntöltő infrastruktúra
kiépítéséhez nyújtható, ha a támogatott infrastruktúra nyilvánosan és a felhasználók számára megkülönböztetéstől 
mentesen hozzáférhető.
(2) A támogatás keretében az (1) bekezdés szerinti infrastruktúra megépítésének, telepítésének és korszerűsítésének 
költségei, így különösen a  hálózathoz, illetve a  villamosenergia- vagy hidrogéntermelő egységhez, illetve 
a  tárolóegységhez való csatlakoztatásához szükséges bármilyen elektromos vagy egyéb komponens – különösen 
a  transzformátor – telepítésének vagy korszerűsítésének költségei, valamint a  kapcsolódó műszaki berendezések, 
építmények, földterület- vagy útátalakítás, telepítési költségek, továbbá a  vonatkozó engedélyek megszerzésének 
költségei számolhatók el.
(3) A  támogatás keretében nem számolhatók el az  (1)  bekezdés szerinti infrastruktúrát ellátó villamosenergia-
termelő vagy -tároló egységek, valamint a  hidrogéntermelő egységek megépítésének, telepítésének és 
korszerűsítésének költségei.
(4) A kedvezményezettről a támogatást nyújtó nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes versenypályázat alapján 
köteles dönteni. A támogatási összeg nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át.
(5) Egy kedvezményezettnek, egy támogatási program keretében nyújtott támogatás nem haladhatja meg 
az érintett program teljes költségvetésének 40%-át.
65/B.  § (1) A  támogatás abban az  esetben nyújtható, ha a  beruházás olyan területre irányul, ahol nincs azonos 
kategóriájú infrastruktúra, és ahol egy ebből a célból meghirdetett előzetes nyilvános konzultáció eredményeként 
vagy egy független tanulmány alapján valószínűsíthető, hogy a támogatási intézkedés tervezetének közzétételétől 
számított három  éven belül piaci feltételek mellett nem épül ki támogatott infrastruktúrával azonos kategóriájú 
infrastruktúra.
(2) Az (1) bekezdés szerinti előzetes konzultáció vagy tanulmány nem szükséges, ha elektromos töltő infrastruktúra 
esetén az infrastruktúra által kiszolgált elektromos, hidrogéntöltő infrastruktúra esetén pedig az adott infrastruktúra 
által kiszolgált hidrogénüzemű járművek kevesebb mint két százalékát teszik ki Magyarországon üzembe helyezett, 
az infrastruktúrával kiszolgált járművekkel egy kategóriájú járműveknek.
(3) A  (2)  bekezdés alkalmazásában egyetlen járműkategóriának tekintendők a  személygépkocsik és a  könnyű 
haszongépjárművek.
(4) Az  infrastruktúra működtetésével harmadik felet megbízni csak nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes 
módon lehet.”
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25. §  A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 32. alcíme a következő 67/A. és 67/B. §-sal egészül ki:
„67/A.  § (1) A  67.  § (4)  bekezdésétől eltérően az  elszámolható költség a  nagyobb energiahatékonyság eléréséhez 
szükséges teljes beruházási költség, ha a beruházás
a) lakóépületekben,
b) oktatási vagy szociális szolgáltatásnyújtásra szolgáló épületekben,
c) a közigazgatáshoz, az igazságszolgáltatáshoz, a rendvédelemhez vagy a tűzoltási tevékenységekhez kapcsolódó 
tevékenységekre használt épületekben vagy
d) olyan épületekben valósul meg, amelyekben az  a)–c)  pontban meghatározott tevékenységektől eltérő 
tevékenységek a belső alapterület kevesebb mint 35%-át foglalják el.
(2) Az  (1)  bekezdés alkalmazásának feltétele, hogy az  energiahatékonysági célú beruházás a  beruházás előtti 
primerenergia-igény legalább 20%-os csökkenését eredményezze, új épület esetén pedig a  közel nulla 
energiaigényű épületekre vonatkozóan az  épületek energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 19-i 2010/31/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv) szerint 
meghatározott küszöbértékhez képest legalább 10% primerenergia-megtakarítást biztosítson.
(3) A (2) bekezdés szerinti kezdeti primerenergia-igényt és annak becsült javulását a 2010/31/EU európai parlamenti 
és tanácsi irányelv 2.  cikk 12.  pontjában meghatározott energiahatékonysági tanúsítványra való hivatkozással kell 
megállapítani.
(4) Az  (1)  bekezdésben meghatározott épületekben végrehajtott, a  (2)–(3)  bekezdés feltételeinek megfelelő 
energiahatékonysági célú beruházás elszámolható költsége növelhető
a) megújuló energiaforrásból villamos energiát vagy hőt termelő integrált helyszíni létesítmények beruházási 
költségeivel,
b) az épületet használók elektromos gépjárműveinek feltöltésére szolgáló, az épületbe beépített berendezések és 
a kapcsolódó infrastruktúra beruházási költségeivel,
c) az  épület digitalizációját – elsősorban az  épület okosfunkció-fogadási alkalmasságának növelését – célzó 
beruházások költségeivel, így különösen adathálózatok esetén, az épületen vagy az épülethez tartozó telken belül 
a passzív hálózat vagy a strukturált kábelezés költségeivel.
67/B.  § A  67. és 67/A.  § szerinti támogatási feltételektől függetlenül, e  szakasz feltételei alapján 
energiahatékonyság-alapú szerződések elősegítéséhez is nyújtható állami támogatás, ha
a) a támogatás kedvezményezettje energiahatékonyság-javító intézkedéseket energiahatékonyság-alapú szerződés 
keretében nyújtó, kis- és középvállalkozásnak vagy kisebb közepes piaci tőkeértékű vállalat vállalatnak minősülő 
szolgáltató,
b) az e szakasz szerinti teljes kintlévő finanszírozás névértéke kedvezményezettenként nem haladja meg a 30 millió 
eurónak megfelelő forintösszeget,
c) az  e  szakasz szerinti állami támogatást a  67/A.  § (1)  bekezdése szerinti épületek energiahatékonyságát javító, 
az  energiahatékonyságról, a  2009/125/EK és a  2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a  2004/8/EK és 
a  2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 2012/27/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelvben (a továbbiakban: 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv) 2. cikk 27. pontja szerinti 
energiahatékonyság-alapú szerződések megkötéséhez nyújtják.”

26. § (1) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 68. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  támogatás energiahatékonysági alapon vagy pénzügyi közvetítőn keresztül nyújtható, amely köteles azt 
továbbadni a  kedvezményezetteknek nagyobb finanszírozási volumen, enyhébb biztosítéki követelmények, 
alacsonyabb kezességi díjak vagy alacsonyabb kamat formájában.”

 (2) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 68. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  67/A.  § (1)  bekezdése szerinti épületeket érintő épület-energiahatékonysági projekt megvalósulása esetén 
az elszámolható költségek a 67. § (4) bekezdés a)–c) pontja szerinti beruházások költségével növelhetők.”

 (3) A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 68. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A kedvezményezett szintjén a kölcsön névértéke vagy a kezességvállalással biztosított összeg nem haladhatja 
meg projektenként
a) a (3) bekezdés szerinti esetben a 15 millió eurónak,
b) a (3a) bekezdés szerinti esetben a 30 millió eurónak
megfelelő forintösszeget, azzal, hogy a kezességvállalás nem haladhatja meg az alapul szolgáló kölcsön 80%-át.”
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27. §  A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 72. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A támogatás abban az esetben nyújtható, ha)
„a) az  új kapcsoltenergia-termelő egység a  2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben foglaltaknak 
megfelelően a  nem kapcsolt energiatermeléshez viszonyítva összességében primerenergia-megtakarítást ér el, 
vagy”

28. §  A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 86–89. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„86.  § (1) Támogatás nyújtható vezetékes széles sávú infrastruktúra kiépítéséhez (ezen alcím vonatkozásában 
a továbbiakban: támogatás).
(2) A  támogatás elszámolható költsége a  vezetékes széles sávú infrastruktúra kiépítésének, irányításának és 
üzemeltetésének bármely költsége lehet.
(3) A  beruházáshoz nyújtható maximális támogatási összeget a  89.  § (1)–(2)  bekezdése szerinti esetben 
versenypályázat alapján kell megállapítani.
(4) Ha a támogatás odaítélése a 89. § (3) bekezdésével összhangban versenypályázat nélkül történik, a  támogatás 
összege nem haladhatja meg az  elszámolható költségek és a  működési eredmény közötti különbséget, 
amelyet megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni, és előzetesen, vagy visszafizetési mechanizmus 
alkalmazásával utólag kell levonni az elszámolható költségekből.
87.  § (1) Támogatás nyújtható vezetékes széles sávú hálózat kiépítéséhez a  háztartások és a  társadalmi-
gazdasági fókuszpontok csatlakoztatására olyan területeken, ahol nincs olyan már meglévő hálózat, vagy ahol 
valószínűsíthető, hogy a  tervezett támogatási intézkedés közzétételétől számított három  éven belül, vagy 
a  támogatott hálózat kiépítéséhez szükséges időn, de legalább a  támogatott hálózat kiépítésének várható 
megkezdésétől számított két  éven belül nem helyeznek üzembe olyan, hitelt érdemlően kiépíteni tervezett 
hálózatot, amely megbízhatóan képes legalább
a) 30 Mbps vagy
b) 100 Mbps
letöltési sebességet biztosítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatott hálózatnak a már létező vagy hitelt érdemlően tervezett hálózatokhoz képest 
legalább kétszeres letöltési és feltöltési sebességet kell biztosítania, és képesnek kell lennie legalább az (1) bekezdés 
a) vagy b) pontja szerinti letöltési sebesség megbízható biztosítására.
(3) Támogatás nyújtható vezetékes széles sávú hálózat kiépítéséhez a  társadalmi-gazdasági fókuszpontok 
csatlakoztatására olyan területeken, ahol csak egy olyan már meglévő hálózat van, amely képes legalább 100 Mbps, 
de 300  Mbps-nál kisebb letöltési sebesség biztosítására, vagy ahol valószínűsíthető, hogy a  tervezett támogatási 
intézkedés közzétételétől számított három éven belül, vagy a támogatott hálózat kiépítéséhez szükséges időn, de 
legalább a  támogatott hálózat kiépítésének várható megkezdésétől számított két  éven belül legfeljebb egy ilyen 
hálózat lesz elérhető.
(4) A  (3)  bekezdés szerinti támogatott hálózatnak a  már meglévő vagy hitelt érdemlően tervezett hálózatokhoz 
képest legalább kétszeres letöltési és feltöltési sebességet kell biztosítania, és képesnek kell lennie legalább 1 Gbps 
letöltési sebesség megbízható biztosítására.
88. § (1) A 87. § (1) és (3) bekezdésében foglalt feltételek teljesülését feltérképezés és nyilvános konzultáció útján kell 
ellenőrizni.
(2) A  feltérképezés során azonosítani kell a  támogatással lefedni tervezett földrajzi célterületeken már elérhető 
hálózatokat. A  feltérképezést tisztán vezetékes hálózatok esetében a  csatlakoztatható helyszínek címe alapján, 
a  vezeték nélküli állandó helyű hozzáférési hálózatok esetében pedig a  csatlakoztatható helyszínek címe vagy 
maximum 100×100 méteres rácsok alapján kell elvégezni.
(3) A  feltérképezést követően a  támogatást nyújtó vagy más kijelölt hatóság nyilvános konzultációt köteles 
lefolytatni, melynek keretében közzéteszi az interneten a tervezett intézkedést és a feltérképezés részletes adatait.
(4) Az  adatok és a  tervezett intézkedés közzétételétől számítva legalább 30  napig zajló konzultáció keretében 
az  érdekelt piaci szereplők észrevételezhetik az  intézkedés tervezetét és a  feltérképezés eredményét, továbbá 
jelezhetik a  célterületen már létező vagy a  87.  § (1) és (3)  bekezdés szerinti időn belül hitelt érdemlően kiépíteni 
tervezett hálózataikra vonatkozó, megfelelően alátámasztott információkat.
89.  § (1) A  kedvezményezettről és a  támogatás összegéről a  támogatást nyújtó nyílt, átlátható, 
megkülönböztetésmentes és a technológiasemlegesség elvén alapuló versenypályázat alapján köteles dönteni.
(2) A kedvezményezett kiválasztásakor az  igényelt támogatási összeg mellett a támogatást nyújtó által előzetesen 
megállapított, objektív, átlátható és megkülönböztetésmentes minőségi kritériumok is figyelembe vehetők, azzal, 
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hogy hasonló minőségi feltételek esetén a  támogatást a  legalacsonyabb összegű támogatást igénylő pályázónak 
kell odaítélni.
(3) Az  (1) és (2)  bekezdéstől eltérően a  támogatás közvetlenül is odaítélhető egy hatóságnak vagy egy hatóság 
közbeszerzésekről szóló 2015.  évi CXLIII.  törvény 9.  § (1)  bekezdés h) vagy i)  pontja szerinti szervezetének, 
azzal, hogy a  kedvezményezett a  támogatott hálózatot kizárólag nagykereskedelmi szolgáltatások nyújtásához 
használhatja, és köteles a támogatott hálózat üzemeltetéséhez felhasznált forrásokról külön számviteli nyilvántartást 
vezetni.
(4) A (3) bekezdés szerint odaítélt támogatásból kiépítendő hálózat kiépítésével és működtetésével harmadik felet 
megbízni csak nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes versenypályázat útján, a  technológiasemlegesség 
követelménye betartásával lehet.”

29. §  A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 42. alcíme a következő 89/A–89/D. §-sal egészül ki:
„89/A.  § (1) A  hálózat üzemeltetője tisztességes és megkülönböztetésmentes feltételek mellett a  lehető 
legszélesebb körű aktív és passzív nagykereskedelmi hozzáférést köteles biztosítani a támogatott infrastruktúrához, 
beleértve a támogatott infrastruktúra kiépítéséhez felhasznált meglévő hálózati elemeket is.
(2) A  hálózat üzemeltetője a  nagykereskedelmi hozzáférést fizikai átengedés útján is biztosítani köteles. 
Ha  a  nemzeti szabályozó hatóság a  virtuális átengedést a  fizikai átengedéssel egyenértékűnek fogadja el, 
az átengedés virtuális formában is biztosítható.
(3) A  hálózat üzemeltetője az  aktív nagykereskedelmi hozzáférést legalább hét  éven keresztül köteles biztosítani. 
A  fizikai infrastruktúrához, így különösen az  alépítményekhez és a  tartóoszlopokhoz való hozzáférés joga időben 
nem korlátozható.
(4) A  nagykereskedelmi hozzáférést nem érintheti a  hálózat tulajdonosának vagy üzemeltetőjének személyében 
beállt változás.
(5) Ha a támogatást alépítmény építéséhez is nyújtják, a támogatott alépítményt úgy kell kialakítani, hogy legalább 
három kábelhálózatnak és különböző hálózati topológiáknak is helyet tudjon adni.
89/B.  § (1) A  nagykereskedelmi hozzáférés díját az  üzemeltető Magyarország vagy az  Európai Unió 
összehasonlítható, versenyképesebb területei vonatkozásában közzétett vagy szabályozott nagykereskedelmi árak 
átlaga alapján határozza meg. Ilyen információk hiányában a nemzeti szabályozó hatóság által az érintett piacok és 
szolgáltatások vonatkozásában meghatározott nagykereskedelmi árak alkalmazandók.
(2) Ha a nagykereskedelmi hozzáférés díja az  (1) bekezdés szerinti referenciaértékek alapján nem állapítható meg, 
az üzemeltető költségalapú árképzésen alapuló, az ágazati szabályozással összhangban levő árazást alkalmaz.
(3) A  nagykereskedelmi hozzáféréssel és árképzéssel kapcsolatos viták esetén a  nemzeti szabályozó hatósághoz 
lehet fordulni.
89/C.  § (1) A  támogatásnak minőségi ugrást kell eredményeznie a  már létező, valamint a  tervezett támogatási 
intézkedés közzétételének időpontjától számított három  éven belül, vagy a  támogatott hálózat kiépítéséhez 
szükséges időn, de legalább a  támogatott hálózat kiépítésének várható megkezdésétől számított két  éven belül 
támogatás nélkül hitelt érdemlően kiépíteni tervezett hálózatokhoz képest.
(2) A  minőségi ugrás feltétele akkor teljesül, ha a  támogatott beavatkozás eredményeként jelentős új beruházást 
valósítanak meg a széles sávú hálózatban, és a támogatott infrastruktúra jelentős új képességeket vezet be a piac 
számára a széles sávú internet-hozzáférési szolgáltatások rendelkezésre állása, a kapacitás, a sebesség és a verseny 
tekintetében a már létező vagy hitelt érdemlően tervezett hálózatokhoz képest.
89/D.  § A  10 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó támogatásban részesült projektek esetén 
a  támogatást nyújtó a  kedvezményezett indokolatlan mértékű profitszerzésének megakadályozása érdekében 
ellenőrzési és visszafizetési mechanizmust alkalmaz.”

30. §  A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 104/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„104/A.  § E  rendelet a  651/2014/EU rendeletnek a  kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, 
a  kultúrát és a  kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a  sportlétesítményekre és 
multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, 
továbbá  a  legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, 
valamint a  702/2014/EU rendeletnek a  támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében 
történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelet (HL  L  156., 2017.6.20., 1.  o.), 
valamint a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2021. július 23-i  
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2021/1237/EU bizottsági rendelet (HL  L  270/39., 2021.7.29, 39.  o.) végrehajtásához szükséges rendelkezéseket 
állapít meg.”

31. §  A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 105. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet)
„a) 5.  § 1., 5–22. és 28–30.  pontja, 7.  § 1–22., 26–28., 31. és 36.  pontja, 9.  § 1–24., 28–30. és 36.  pontja, 11.  § 
1–15. pontja, 13. § 1–4., 6., 11. és 12. pontja, 15. § 1–11. és 15. pontja, 17. § 1. pontja, valamint 17/C. § 7., 11–14. és 
24.  pontja a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső piaccal 
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26.) 
I. és II. fejezete, valamint 13., 14., 16–22., 24–41., 45–50., 52–56. és 56c. cikke,”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

32. §  A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet a következő 107. §-sal egészül ki:
„107.  § 2022. február 1-jéig e  rendelet az  egyes európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási 
szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 679/2021. (XII. 3.) Korm.  rendelet hatálybalépése 
előtti napon hatályos szabályai szerint is nyújtható támogatás az e  rendelet hatálya alá tartozó, 2021. július 31-én 
létező támogatási programok terhére.”

33. §  A 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet
a) 2. § (1) bekezdés 79. pontjában a „szélessávú infrastruktúra” szövegrész helyébe a „hálózat” szöveg,
b) 19. § (1) bekezdés a) pontjában a „46.” szövegrész helyébe a „15/B., 46.” szöveg,
c) 19. § (1a) bekezdésében a „június 30.” szövegrész helyébe a „december 31.” szöveg,
d) 19. § (2) bekezdés a) pontjában a „11–15.” szövegrész helyébe a „11–14.” szöveg,
e) 20. § (1) bekezdésében a „16.” szövegrész helyébe a „15/A., 15/B., 16.” szöveg
lép.

34. §  Hatályát veszti a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet
a) 2. § (1) bekezdés 14., 15. és 91. pontja,
b) 19. § (2) bekezdés b) pontjában a „15.” szövegrész,
c) 23. § (1) bekezdés 5. pontja,
d) 15. alcíme.

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

35. §  A 2021–2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben 
vett állami támogatási szabályokról szóló 258/2021. (V. 20.) Korm.  rendelet [a  továbbiakban: 258/2021. (V. 20.) 
Korm. rendelet] 3. §-a a következő 41. ponttal egészül ki:
[Ha a  Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Pluszból az  egyes beavatkozási területek keretében 
támogatható intézkedés finanszírozása az  EUMSz 107.  cikk (1)  bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, 
a támogatás]
„41. kibocsátásmentes és az  alacsony kibocsátású közúti járműveket kiszolgáló, nyilvánosan hozzáférhető 
elektromos töltőinfrastruktúrához vagy hidrogéntöltő infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatásként”
(nyújtható.)

36. §  A 258/2021. (V. 20.) Korm. rendelet 4. §-a a következő 36. ponttal egészül ki:
[Ha a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszból az egyes beavatkozási területek keretében támogatható 
intézkedés finanszírozása az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, a támogatás]
„36. kibocsátásmentes és az  alacsony kibocsátású közúti járműveket kiszolgáló, nyilvánosan hozzáférhető 
elektromos töltőinfrastruktúrához vagy hidrogéntöltő infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatásként”
(nyújtható.)
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37. §  A 258/2021. (V. 20.) Korm. rendelet 7. §-a a következő 44. ponttal egészül ki:
[Ha a Digitális Megújulás Operatív Program Pluszból az egyes beavatkozási területek keretében támogatható intézkedés 
finanszírozása az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, a támogatás]
„44. 4G és 5G mobilhálózat kiépítéséhez nyújtott beruházási támogatásként”
(nyújtható.)

38. §  A 258/2021. (V. 20.) Korm. rendelet 8. §-a a következő 9. ponttal egészül ki:
[Ha az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Pluszból az egyes beavatkozási területek keretében támogatható 
intézkedés finanszírozása az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, a támogatás]
„9. kibocsátásmentes és az alacsony kibocsátású közúti járműveket kiszolgáló, nyilvánosan hozzáférhető elektromos 
töltőinfrastruktúrához vagy hidrogéntöltő infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatásként”
(nyújtható.)

39. §  A 258/2021. (V. 20.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése a következő 19a. ponttal egészül ki:
(Az egyes állami támogatási kategóriák vonatkozásában támogatás a  2014–2020 programozási időszakra rendelt 
források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. 
(X. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet] 2. és 3. alcíme, III. Fejezete, valamint)
„19a. kibocsátásmentes és az  alacsony kibocsátású közúti járműveket kiszolgáló, nyilvánosan hozzáférhető 
elektromos töltőinfrastruktúrához vagy hidrogéntöltő infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás esetén 
a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 30/A. alcíme,”
(szerint nyújtható.)

40. §  A 258/2021. (V. 20.) Korm. rendelet a következő 5/A. alcímmel egészül ki:
„5/A. A 4G és 5G mobilhálózat kiépítéséhez nyújtott beruházási támogatás
14/A. § (1) Beruházási támogatás nyújtható 4G és 5G passzív mobilhálózati infrastruktúra kiépítéséhez (ezen alcím 
vonatkozásában a továbbiakban: támogatás).
(2) A  támogatás elszámolható költsége az  (1)  bekezdés szerinti mobilhálózatok kiépítésének, irányításának és 
üzemeltetésének bármely költsége lehet. A  támogatott beruházásnak a  hálózat aktív elemeinek korszerűsítésén 
túlmutató, a passzív infrastruktúrára irányuló jelentős beruházást kell tartalmaznia.
(3) A  beruházáshoz nyújtható maximális támogatási összeget a  14/D.  § (1)–(2)  bekezdése szerinti esetben 
versenypályázat alapján kell megállapítani.
(4) Ha a támogatás odaítélése a 14/D. § (3) bekezdésével összhangban versenypályázat nélkül történik, a támogatás 
összege nem haladhatja meg az  elszámolható költségek és a  működési eredmény közötti különbséget, 
amelyet megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy visszafizetési mechanizmus 
alkalmazásával utólag kell levonni az elszámolható költségekből.
14/B. § (1) 5G mobilhálózat kiépítésére olyan területeken nyújtható támogatás, ahol egyáltalán nincs mobilhálózat, 
vagy legfeljebb 3G mobilszolgáltatások támogatására képes mobilhálózat érhető el, és ahol valószínűsíthető, 
hogy a  tervezett támogatási intézkedés közzétételétől számított három  éven belül, vagy a  támogatott hálózat 
kiépítéséhez szükséges időn, de legalább a  támogatott hálózat kiépítésének várható megkezdésétől számított 
két éven belül állami támogatás nélkül nem épül ki 4G vagy 5G mobilhálózat.
(2) 4G mobilhálózat kiépítésére olyan területeken nyújtható támogatás, ahol egyáltalán nincs mobilhálózat, 
vagy legfeljebb 2G mobilszolgáltatások támogatására képes mobilhálózat érhető el, és ahol valószínűsíthető, 
hogy a  tervezett támogatási intézkedés közzétételétől számított három  éven belül, vagy a  támogatott hálózat 
kiépítéséhez szükséges időn, de legalább a  támogatott hálózat kiépítésének várható megkezdésétől számított 
két éven belül támogatás nélkül nem épül ki 3G, 4G vagy 5G mobilhálózat.
(3) A támogatásnak minőségi ugrást kell eredményeznie a már létező, valamint a  tervezett támogatási intézkedés 
közzétételének időpontjától számított három  éven belül, vagy a  támogatott hálózat kiépítéséhez szükséges időn, 
de  legalább a  támogatott hálózat kiépítésének várható megkezdésétől számított két éven belül támogatás nélkül 
hitelt érdemlően kiépíteni tervezett mobilhálózatokhoz képest.
(4) A  minőségi ugrás feltétele akkor teljesül, ha a  támogatott beavatkozás eredményeként jelentős új beruházást 
valósítanak meg a  mobilhálózatban, és a  támogatott infrastruktúra jelentős, új képességeket vezet be a  piac 
számára a mobilszolgáltatások rendelkezésre állása, a kapacitás, a sebesség és a verseny tekintetében a már létező 
vagy hitelt érdemlően tervezett hálózatokhoz képest.
14/C. § (1) A 14/B. §-ban foglalt feltételek teljesülését feltérképezés és nyilvános konzultáció útján kell ellenőrizni.
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(2) A  feltérképezés során azonosítani kell a  támogatással lefedni tervezett földrajzi célterületeken már elérhető 
mobilhálózatokat. A feltérképezést maximum 100×100 méteres rácsok alapján kell elvégezni.
(3) A  feltérképezést követően a  támogatást nyújtó vagy más kijelölt hatóság nyilvános konzultációt köteles 
lefolytatni, melynek keretében közzéteszi az interneten a tervezett intézkedés és a feltérképezés részletes adatait.
(4) Az  adatok és a  tervezett intézkedés közzétételétől számítva legalább 30  napig zajló konzultáció keretében 
az  érdekelt piaci szereplők észrevételezhetik az  intézkedés tervezetét és a  feltérképezés eredményét, továbbá 
jelezhetik a  célterületen már létező vagy a  14/B.  § szerinti időn belül hitelt érdemlően kiépíteni tervezett 
mobilhálózataikra vonatkozó, megfelelően alátámasztott információkat.
14/D.  § (1) A  kedvezményezettről és a  támogatás összegéről a  támogatást nyújtó nyílt, átlátható, 
megkülönböztetésmentes és a technológiasemlegesség elvén alapuló versenypályázat alapján köteles dönteni.
(2) A kedvezményezett kiválasztásakor az  igényelt támogatási összeg mellett a támogatást nyújtó által előzetesen 
megállapított, objektív, átlátható és megkülönböztetésmentes minőségi kritériumok is figyelembe vehetők, azzal, 
hogy hasonló minőségi feltételek esetén a  támogatást a  legalacsonyabb összegű támogatást igénylő pályázónak 
kell odaítélni.
(3) A 4G és 5G frekvenciahasználati jog feltételeiből eredő lefedettségi kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésekor 
a támogatásból kiépített mobilhálózat figyelmen kívül hagyandó.
(4) Az  (1) és (2)  bekezdéstől eltérően a  támogatás közvetlenül is odaítélhető egy hatóságnak vagy a  hatóság 
közbeszerzésekről szóló 2015.  évi CXLIII.  törvény 9.  § (1)  bekezdés h) vagy i)  pontja szerinti szervezetének, 
azzal, hogy a  kedvezményezett a  támogatott hálózatot kizárólag nagykereskedelmi szolgáltatások nyújtásához 
használhatja, és köteles a támogatott hálózat üzemeltetéséhez felhasznált forrásokról külön számviteli nyilvántartást 
vezetni.
(5) A (4) bekezdés szerint odaítélt támogatásból kiépítendő hálózat kiépítésével és működtetésével harmadik felet 
megbízni csak nyílt, átlátható és megkülönböztetésmentes versenypályázat útján, a  technológiasemlegesség 
követelménye betartásával lehet.
14/E. § (1) A hálózat mindenkori üzemeltetője tisztességes és megkülönböztetésmentes feltételek mellett a lehető 
legszélesebb körű aktív és passzív nagykereskedelmi hozzáférést köteles biztosítani a támogatott infrastruktúrához, 
beleértve a támogatott infrastruktúra kiépítéséhez felhasznált meglévő hálózati elemeket is.
(2) A  hálózat üzemeltetője a  nagykereskedelmi hozzáférést legalább hét  éven keresztül köteles biztosítani. 
Az alépítményekhez és a tartóoszlopokhoz való hozzáférés joga időben nem korlátozható.
(3) A  nagykereskedelmi hozzáférést nem érintheti a  hálózat tulajdonosának vagy üzemeltetőjének személyében 
beállt változás.
(4) Ha a  támogatást alépítmény építéséhez is nyújtják, a  támogatott alépítményt úgy kell kialakítani, hogy 
nagykereskedelmi hozzáférési igény esetén legalább a  piacon már működő valamennyi mobilhálózat-üzemeltető 
számára elengedő hely álljon rendelkezésre.
14/F.  § (1) A  nagykereskedelmi hozzáférés díját az  üzemeltető Magyarország vagy az  Európai Unió 
összehasonlítható, versenyképesebb területei vonatkozásában közzétett vagy szabályozott nagykereskedelmi 
árak átlaga alapján határozza meg. Ilyen információk hiányában a  nemzeti hatóság által az  érintett piacok és 
szolgáltatások vonatkozásában meghatározott nagykereskedelmi árak alkalmazandók.
(2) Ha a nagykereskedelmi hozzáférés díja az  (1) bekezdés szerinti referenciaértékek alapján nem állapítható meg, 
az üzemeltető költségalapú árképzésen alapuló, az ágazati szabályozással összhangban levő árazást alkalmaz.
(3) A  nagykereskedelmi hozzáféréssel és árképzéssel kapcsolatos viták esetén a  nemzeti szabályozó hatósághoz 
lehet fordulni.
14/G.  § A  10 millió eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó támogatásban részesült projektek esetén 
a  támogatást nyújtó a  kedvezményezett indokolatlan mértékű profitszerzésének megakadályozása érdekében 
ellenőrzési és visszafizetési mechanizmust alkalmaz.
14/H. § (1) A támogatásból kiépített 4G vagy 5G mobilhálózat vezeték nélküli állandó helyű hozzáférési szolgáltatás 
nyújtására olyan területek használható, ahol nincs olyan már meglévő vagy a  tervezett támogatási intézkedés 
közzétételének időpontjától számított három  éven belül, vagy a  támogatott hálózat kiépítéséhez szükséges időn, 
de legalább a  támogatott hálózat kiépítésének várható megkezdésétől számított két  éven belül hitelt érdemlően 
kiépíteni tervezett hálózat, amely megbízhatóan képes legalább
a) 30 Mbps vagy
b) 100 Mbps
letöltési sebességet biztosítani.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti felhasználás feltétele, hogy a 14/C. § szerinti feltérképezés és nyilvános konzultáció során 
figyelembe vették a meglévő vagy hitelt érdemlően tervezett vezetékes széles sávú hálózatokat is, és a támogatott 
vezeték nélküli állandó helyű 4G vagy 5G hozzáférési megoldás
a) az (1) bekezdés a) pontja esetén legalább 30 Mbps letöltési sebességet,
b) az (1) bekezdés b) pontja esetén legalább 300 Mbps letöltési és 100 Mbps feltöltési sebességet,
és az  érintett területeken már létező vagy tervezett vezetékes hálózatokhoz képest legalább kétszeres letöltési és 
feltöltési sebességet képes biztosítani.
14/I.  § (1) Az  Atr. 18.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az  Európai Bizottság részére 
az egyedi támogatást, ha bármely támogatott projekt összköltsége meghaladja a 100 millió eurót, vagy pénzügyi 
eszköz formájában odaítélt támogatás esetében a  kedvezményezettnek nyújtott teljes finanszírozás névértéke 
bármely projekt esetén meghaladja a 150 millió eurót.
(2) A támogatásra a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 3. és 75. pontját, 3. § (3) és (4) bekezdését, 
3/A.  §-át, 18.  §-át, 19.  § (1)  bekezdés a)  pontját, 19.  § (2)  bekezdés c)–f )  pontját, 20–22.  §-át és 23/B.  §-át 
alkalmazni kell.
(3) A  támogatás nem nyújtható az  Atr. 6.  § (4a) és (4b)  bekezdése szerinti nehéz helyzetben levő vállalkozásnak, 
kivéve, ha a  kedvezményezett 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1. és 
2021. december 31. között nehéz helyzetbe került.
(4) A támogatás 2024. június 30-ig nyújtható.
(5) A  támogatás nem nyújtható a  255/2014. (X. 10.) Korm.  rendelet 19.  § (2)  bekezdés a), b) és h)  pontja szerinti 
tevékenységhez.”

41. §  A 258/2021. (V. 20.) Korm. rendelet 16. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet)
„a) 3. § 1–26., 33–35. és 39–41. pontja, 4. § 1–20., 25–28., 32. és 34–36. pontja, 5. § 1–7. és 12–18. pontja, 6. § 1–14. és 
19–24. pontja, 7. § 1., 3–16., 19–26., 33–37. és 44. pontja, 8. § 1–4. és 9. pontja, 9. § 1–3. pontja, 10. § (1) bekezdés 
1–35.  pontja és 5–5/A. alcíme a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak 
a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet,”
(hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.)

42. §  A 258/2021. (V. 20.) Korm.  rendelet 14.  § (3)  bekezdésében a „június 30.” szövegrész helyébe a „december 31.” 
szöveg lép.

43. §  Hatályát veszti a 258/2021. (V. 20.) Korm. rendelet
a) 7. § 35. pontja,
b) 10. § (1) bekezdés 6. pontja.

4. Záró rendelkezések

44. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
 (2) A 6. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

45. §  Ez a  rendelet a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső 
piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2021. július 23-i  
2021/1237/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 679/2021. (XII. 3.) Korm. rendelethez

 1. A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet 15.2.4. alpontja helyébe a következő alpont lép:
„15.2.4. Az  európai területi együttműködési projektekben részt vevő vállalkozásoknál felmerült költségekhez 
nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 20. cikk)”

 2. A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet 15.2. pontja a következő 15.2.5–15.2.7. alponttal egészül ki:
(Kkv-knak nyújtott támogatás)
„15.2.5. A  közösségvezérelt helyi fejlesztési (CLLD) projektekben vagy a  mezőgazdaság termelékenységét és 
fenntarthatóságát célzó európai innovációs partnerség (EIP) operatív csoportjának projektjeiben részt vevő kkv-knál 
felmerült költségekhez nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 19a. cikk)
15.2.6. A  közösségvezérelt helyi fejlesztési (CLLD) projektekből vagy a  mezőgazdaság termelékenységét és 
fenntarthatóságát célzó európai innovációs partnerség (EIP) operatív csoportjának projektjeiből részesülő kkv-knak 
nyújtott korlátozott összegű támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 19b. cikk)
15.2.7. Vállalkozásoknak az  európai területi együttműködési projektekben való részvételéhez nyújtott korlátozott 
összegű támogatások (651/2014/EU bizottsági rendelet 20a. cikk)”

 3. A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet 15.4. pontja a következő 15.4.7–15.4.10. alponttal egészül ki:
(Kutatás-fejlesztési és innovációs támogatás)
„15.4.7. A  „kiválósági pecsét” minőségi védjegyben részesült projektekre irányuló támogatás (651/2014/EU 
bizottsági rendelet 25a. cikk)
15.4.8. A  Marie Skłodowska-Curie-cselekvésekre és az  EKT által támogatott ötlet-életképességi cselekvésekre 
irányuló támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 25b. cikk)
15.4.9. A  társfinanszírozott kutatás-fejlesztési projektekben foglalt támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 
25c. cikk)
15.4.10. Partnerségalakításra irányuló támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 25d. cikk)”

 4. A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet 15.7.4. alpontja helyébe a következő alpont lép:
„15.7.4. Épület-energiahatékonysági projektekre irányuló, pénzügyi eszközök formájában nyújtott beruházási 
támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 39. cikk)”

 5. A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet 15.7. pontja a következő 15.7.15. alponttal egészül ki:
(Környezetvédelmi támogatás)
„15.7.15. Kibocsátásmentes és alacsony kibocsátású közúti járműveket kiszolgáló, nyilvánosan hozzáférhető 
elektromos töltőinfrastruktúrához vagy hidrogéntöltő infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás  
(651/2014/EU bizottsági rendelet 36a. cikk)”

 6. A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet 15.9.1. alpontja helyébe a következő alpont lép:
„15.9.1. Vezetékes széles sávú infrastruktúrára irányuló támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 52. cikk)”

 7. A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet 15.9. pontja a következő 15.9.2–15.9.4. alponttal egészül ki:
(Széles sávú infrastruktúrára irányuló támogatás)
„15.9.2. 4G és 5G mobilhálózatokhoz nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 52a. cikk)
15.9.3. Transzeurópai digitális konnektivitási infrastruktúrával kapcsolatos, közös érdekű projektekhez nyújtott 
támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 52b. cikk)
15.9.4. Konnektivitási utalványok formájában nyújtott támogatás (651/2014/EU bizottsági rendelet 52c. cikk)”

 8. A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet 15. pontja a következő 15.15. alponttal egészül ki:
(A 651/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatás)
„15.15. Az InvestEU Alap által támogatott pénzügyi termékek keretében nyújtott támogatás
15.15.1. Az  InvestEU Alap által támogatott pénzügyi termékek keretében nyújtott támogatás (651/2014/EU 
bizottsági rendelet 56e. cikk)
15.15.1.1. Az (EU) 2021/1153 rendelet keretében finanszírozott, vagy az említett rendelet szerinti „kiválósági pecsét” 
minőségi védjegyben részesült, a  transzeurópai digitális konnektivitási infrastruktúrával kapcsolatos közös érdekű 
projekthez nyújtott támogatás [651/2014/EU bizottsági rendelet 56e. cikk (2) bekezdés]
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15.15.1.2. A  kizárólag egyes támogatható társadalmi-gazdasági fókuszpontok csatlakoztatását szolgáló vezetékes 
széles sávú hálózatokba történő beruházásokhoz nyújtott támogatás [651/2014/EU bizottsági rendelet 56e.  cikk 
(3) bekezdés]
15.15.1.3. Energiatermelésre és energetikai infrastruktúrára irányuló támogatás [651/2014/EU bizottsági rendelet 
56e. cikk (4) bekezdés]
15.15.1.4. A  szociális, oktatási, kulturális és természetiörökség-infrastruktúrára és tevékenységekre irányuló 
támogatás [651/2014/EU bizottsági rendelet 56e. cikk (5) bekezdés]
15.15.1.5. A  közlekedésre és a  közlekedési infrastruktúrára irányuló támogatás [651/2014/EU bizottsági rendelet 
56e. cikk (6) bekezdés]
15.15.1.6. Egyéb infrastruktúrákra irányuló támogatás [651/2014/EU bizottsági rendelet 56e. cikk (7) bekezdés]
15.15.1.7. A  környezetvédelemre – beleértve az  éghajlatvédelmet – irányuló támogatás [651/2014/EU bizottsági 
rendelet 56e. cikk (8) bekezdés]
15.15.1.8. A  kutatásra-fejlesztésre, innovációra és digitalizációra irányuló támogatás [651/2014/EU bizottsági 
rendelet 56e. cikk (9) bekezdés]
15.15.1.9. Az  InvestEU Alapból támogatott finanszírozás formájában kkv-knak vagy kis méretű közepes tőkeértékű 
vállalatoknak nyújtott támogatás [651/2014/EU bizottsági rendelet 56e. cikk (10) bekezdés]
15.15.2. Az InvestEU Alap által támogatott, üzleti alapon kínált közvetített pénzügyi termékekben foglalt támogatás 
(651/2014/EU 56d. és 56f. cikk)”
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2. melléklet a 679/2021. (XII. 3.) Korm. rendelethez
„5. melléklet a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelethez

2. melléklet a …./2021. (…. ….) Korm. rendelethez 

„5. melléklet a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelethez 

 

I. RÉSZ 
A 651/2014/EU bizottsági rendelet feltételei szerint mentesülő állami támogatásokkal kapcsolatos információk 

A támogatás száma  
(a miniszter tölti ki) 

............ 

Régió A régió neve 
  
  
............ 

Regionális támogatási státusz  
a 25. § (1) bekezdése alapján 
  
............ 

A támogatást nyújtó hatóság Név ............ 
  Postacím ............ 
  Internetcím ............ 
A támogatási intézkedés  
megnevezése 

............ 

Nemzeti jogalap (a Magyar 
Közlönyben megjelent támogatás 
elérhetősége) 

............ 

A támogatási intézkedés teljes 
szövegének internetes elérhetősége 

............ 

Az intézkedés típusa □ Program 
  □ Ad hoc támogatás A kedvezményezett és annak  

a csoportnak a neve, amelyhez 
tartozik 
............ 

Létező támogatási program vagy  
ad hoc támogatás módosítása 

  A támogatás bizottsági hivatkozási 
száma 

  □ Meghosszabbítás ............ 
  □ Módosítás ............ 
Időtartam program esetén [év][hónap][nap]-[év][hónap][nap] 
A támogatás nyújtásának napja  
ad hoc támogatás esetén 

[év][hónap][nap] 

Érintett gazdasági ágazat □ Valamennyi gazdasági ágazat jogosult a támogatásra 
  □ A következő ágazatokra korlátozódó támogatás (kérjük, adja meg 

TEÁOR-csoport szintjén): ............ 
A kedvezményezett típusa □ Kkv 

  □ Nagyvállalkozás 
Költségvetés A program tervezett éves teljes 

költségvetése 
 ... Ft 

  A vállalkozásnak odaítélt ad hoc 
támogatás teljes összege 

 ... Ft 

  Kezességvállalás összege 
(hitelösszeg) 

 ... Ft 

Támogatási eszköz □ Vissza nem térítendő támogatás/kamattámogatás 
  □ Hitel/visszafizetendő előleg 
  □ Kezességvállalás Ha releváns, a bruttó támogatási 

egyenérték kiszámításának 
módszerét jóváhagyó bizottsági 
határozat száma 
............ 

  □ Adókedvezmény vagy adómentesség 
  □ Kockázati tőke nyújtása 
  □ Egyéb (kérjük, adja meg, hogy hatásában, funkciójában a következő 

kategóriák közül melyiknek felelne meg a legjobban): 
  □ Vissza nem térítendő támogatás 

□ Kölcsön 
□ Kezességvállalás 
□ Adókedvezmény 
□ Kockázati tőke nyújtása 
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Uniós alap(ok)ból történő 
társfinanszírozás esetén 

Az uniós alap(ok) 
neve 
  
  
  
............ 
............ 

Az uniós 
társfinanszírozás 
összege (uniós 
alaponként) 
  
... Ft 
... Ft 

Teljes összeg 
  
  
  
  
... Ft 

 
II. RÉSZ 

Kérjük, adja meg, hogy a 651/2014/EU bizottsági rendelet mely rendelkezése (cikke) alapján  
valósul meg a támogatási intézkedés. 

Elsődleges 
(általános) 
célkitűzés 

Célkitűzés Legmagasabb 
támogatási intenzitás 
vagy  
legmagasabb 
támogatási összeg 

Kkv-k bónuszai 

Regionális 
támogatás 

Regionális 
beruházási  

Program  ...%  ...% 

  támogatás (14. cikk) Ad hoc támogatás  ...%  ...% 
  Regionális városfejlesztési támogatás 

(16. cikk) 
 ... Ft  ...% 

Kkv-knak nyújtott 
támogatás 

Kkv-knak nyújtott beruházási támogatás  
(17. cikk) 

 ...%  ...% 

  A kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott 
támogatás (18. cikk) 

 ...%  ...% 

  A kkv-k vásárokon való részvételéhez 
nyújtott támogatás (19. cikk) 

 ...%  ...% 

 A közösségvezérelt helyi fejlesztési (CLLD) 
projektekben vagy a mezőgazdaság 
termelékenységét és fenntarthatóságát 
célzó európai innovációs partnerség (EIP) 
operatív csoportjának projektjeiben részt 
vevő kkv-knál felmerült költségekhez 
nyújtott támogatás (19a. cikk) 

…% …% 

 A közösségvezérelt helyi fejlesztési (CLLD) 
projektekből vagy a mezőgazdaság 
termelékenységét és fenntarthatóságát 
célzó európai innovációs partnerség (EIP) 
operatív csoportjának projektjeiből 
részesülő kkv-knak nyújtott korlátozott 
összegű támogatás (651/2014/EU 
bizottsági rendelet 19b. cikk) 

… Ft …% 

  Az európai területi együttműködési 
projektekben részt vevő vállalkozásoknál 
felmerült költségekhez nyújtott támogatás 
(20. cikk) 

 ...%  ...% 

 Vállalkozásoknak az európai területi 
együttműködési projektekben való 
részvételéhez nyújtott korlátozott összegű 
támogatások (20a. cikk) 

… Ft …% 

A kkv-k 
finanszírozási  

Kockázatfinanszírozási támogatás  
(21. cikk) 

 ... Ft  ...% 

eszközökhöz való 
hozzáférését 

Induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás 
(22. cikk) 

 ... Ft  ...% 

elősegítő támogatás Kkv-kra szakosodott alternatív kereskedési 
platformoknak nyújtott támogatás (23. cikk) 

 ...% 
  
induló vállalkozások 
részére nyújtott 
támogatás esetén: 
... Ft 

 ...% 

  Felkutatási költségekhez nyújtott támogatás 
(24. cikk) 

 ...%  ...% 

Kutatás-fejlesztési és 
innovációs 
támogatás 

Kutatás-fejlesztési 
projektekhez nyújtott 
támogatás (25. cikk) 

Alapkutatás  
[25. cikk  
(2) bekezdés  
a) pontja] 

 ...%  ...% 
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    Alkalmazott kutatás  
[25. cikk  
(2) bekezdés  
b) pontja] 

 ...%  ...% 

    Kísérleti fejlesztés 
[25. cikk  
(2) bekezdés  
c) pontja] 

 ...%  ...% 

    Megvalósíthatósági 
tanulmány  
[25. cikk  
(2) bekezdés  
d) pontja] 

 ...%  ...% 

 A „kiválósági pecsét” minőségi védjegyben 
részesült projektekre irányuló támogatás  
(25a. cikk)  

... Ft ...% 

 A Marie Skłodowska-Curie-cselekvésekre 
és az EKT által támogatott ötlet-
életképességi cselekvésekre irányuló 
támogatás (25b. cikk) 

... Ft ...% 

 A társfinanszírozott kutatás-fejlesztési 
projektekben foglalt támogatás (25c. cikk) 

...% ...% 

 Partnerségalakításra irányuló támogatás  
(25d. cikk) 

...% ...% 

  Kutatási infrastruktúrához nyújtott 
beruházási támogatás (26. cikk) 

 ...%  ...% 

  Innovációs klaszterre nyújtott támogatás 
(27. cikk) 

 ...%  ...% 

  Kkv-knak nyújtott innovációs támogatás 
(28. cikk) 

 ...%  ...%  

  Eljárási és szervezési innováció 
támogatása (29. cikk) 

 ...%  ...% 

  A halászati és akvakultúra-ágazatban 
nyújtott kutatás-fejlesztési támogatás  
(30. cikk) 

 ...%  ...% 

Képzési támogatás  Képzési támogatás (31. cikk)  ...%  ...% 
Hátrányos helyzetű 
és megváltozott 
munkaképességű  

A hátrányos helyzetű munkavállalók 
felvételéhez bértámogatás formájában 
nyújtott támogatás (32. cikk) 

 ...%  ...% 

munkavállalókra 
irányuló támogatás 

A megváltozott munkaképességű 
munkavállalók foglalkoztatásához 
bértámogatás formájában nyújtott 
támogatás (33. cikk) 

 ...%  ...% 

  A megváltozott munkaképességű 
munkavállalók foglalkoztatásával járó 
többletköltségek ellentételezéséhez nyújtott 
támogatás (34. cikk) 

 ...%  ...% 

  Hátrányos helyzetű munkavállalók 
segítésének költségeit ellentételező 
támogatás (35. cikk) 

 ...%  ...% 

Környezetvédelmi 
támogatás 

  

A vállalkozások számára az uniós 
környezetvédelmi szabványok 
túlteljesítését, illetve uniós szabványok 
hiányában a környezetvédelem szintjének 
emelését lehetővé tevő beruházási 
támogatás (36. cikk) 

 ...%  ...% 

Kibocsátásmentes és alacsony kibocsátású 
közúti járműveket kiszolgáló, nyilvánosan 
hozzáférhető elektromos 
töltőinfrastruktúrához vagy hidrogéntöltő 
infrastruktúrához nyújtott beruházási 
támogatás (651/2014/EU bizottsági 
rendelet 36a. cikk) 

  

A jövőbeni uniós szabványokhoz idő előtt 
történő alkalmazkodáshoz nyújtott 
beruházási támogatás (37. cikk) 

 ...%  ...% 
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  Energiahatékonysági intézkedésekhez 
nyújtott beruházási támogatás (38. cikk) 

 ...%  ...% 

  Épület-energiahatékonysági projektekre 
irányuló, pénzügyi eszközök formájában 
nyújtott beruházási támogatás (39. cikk) 

 ... Ft  ...% 

  Nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésre 
irányuló beruházási támogatás (40. cikk) 

 ...%  ...% 

  Megújuló energia támogatására irányuló 
beruházási támogatás (41. cikk) 

 ...%  ...% 

  Megújuló energiaforrásból származó 
villamos energia termelésének 
ösztönzésére irányuló működési támogatás 
(42. cikk) 

 ...%  ...% 

  Kisméretű létesítmények megújulóenergia-
termelésének ösztönzésére irányuló 
működési támogatás (43. cikk) 

 ...%  ...% 

  A 2003/96/EK irányelv szerinti 
környezetvédelmi adókedvezmény 
formájában nyújtott támogatás (44. cikk) 

 ...%  ...% 

  Szennyezett terület 
szennyeződésmentesítéséhez nyújtott 
beruházási támogatás (45. cikk) 

 ...%  ...% 

  Energiahatékony távfűtéshez és 
távhűtéshez nyújtott beruházási támogatás 
(46. cikk) 

 ...%  ...% 

  Hulladék-újrafeldolgozásra és  
-újrahasználatra irányuló beruházási 
támogatás (47. cikk) 

 ...%  ...% 

  Energetikai infrastruktúrára irányuló 
beruházási támogatás (48. cikk) 

 ...%  ...% 

  Környezetvédelmi tanulmányokhoz nyújtott 
támogatás (49. cikk) 

 ...%  ...%  

Természeti 
katasztrófa okozta 
károk 
helyreállítására 
nyújtott támogatás 

A természeti katasztrófa okozta károk 
helyreállítására irányuló támogatási 
programok (50. cikk) 
  
A természeti katasztrófa típusa 
□ földrengés 
□ lavina 
□ földcsuszamlás 
□ árvíz 
□ tornádó 
□ hurrikán 
□ vulkánkitörés 
□ kontrollálatlan vegetációtűz 
 
A természeti katasztrófa bekövetkezésének  
dátuma 
[év][hónap][nap]-[év][hónap][nap] 

 ...%  ...% 

Széles sávú 
infrastruktúrára 
irányuló támogatás 

Vezetékes széles sávú infrastruktúrára 
irányuló támogatás (52. cikk) 

 ... Ft  ...% 

4G és 5G mobilhálózatokhoz nyújtott 
támogatás (52a. cikk) 

 ... Ft  ...% 

Transzeurópai digitális konnektivitási 
infrastruktúrával kapcsolatos, közös érdekű 
projektekhez nyújtott támogatás (52b. cikk) 

 ... Ft  ...% 

Konnektivitási utalványok formájában 
nyújtott támogatás (52c. cikk) 

 ...%  ...% 

A kultúrát és a 
kulturális örökség 
megőrzését  

A kultúrát és a kulturális örökség  
megőrzését előmozdító támogatás  
(53. cikk) 

 ...%  ...% 

előmozdító 
támogatás 

Audiovizuális alkotásokra vonatkozó 
támogatási programok (54. cikk) 

 ...%  ...% 
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Sportlétesítményekre 
és multifunkcionális 
szabadidős 
létesítményekre 
nyújtott támogatás 

Sportlétesítményekre és multifunkcionális 
szabadidős létesítményekre nyújtott 
támogatás (55. cikk) 

 ...%  ...% 

Helyi infrastruktúrára 
irányuló támogatás 

Helyi infrastruktúrára irányuló támogatás 
(56. cikk) 

 ...%  ...% 

Regionális 
repülőterekre 
irányuló támogatás 

Regionális repülőterekre irányuló 
támogatás 
(56a. cikk) 

 ...%  ...% 

Kikötőkre irányuló 
támogatás 

Tengeri kikötőkre irányuló támogatás 
(56b. cikk) 

 ...%  ...% 

 Belvízi kikötőkre irányuló támogatás 
(56c. cikk) 

 ...%  ...% 

Az InvestEU Alap 
által támogatott 
pénzügyi termékek 
keretében nyújtott 
támogatás  
(56d–56f. cikk) 

56e. cikk Az (EU) 2021/1153 
rendelet keretében 
finanszírozott, vagy 
az említett rendelet 
szerinti „kiválósági 
pecsét” minőségi 
védjegyben 
részesült,  
a transzeurópai 
digitális 
konnektivitási 
infrastruktúrával 
kapcsolatos közös 
érdekű projekthez 
nyújtott támogatás 
[56e. cikk  
(2) bekezdés] 

… Ft …% 

A kizárólag egyes 
támogatható 
társadalmi-
gazdasági 
fókuszpontok 
csatlakoztatását 
szolgáló vezetékes 
széles sávú 
hálózatokba történő 
beruházásokhoz 
nyújtott támogatás 
[56e. cikk  
(3) bekezdés] 

… Ft …% 

Energiatermelésre 
és energetikai 
infrastruktúrára 
irányuló támogatás 
[56e. cikk  
(4) bekezdés] 

… Ft …% 

A szociális, oktatási, 
kulturális és 
természetiörökség-
infrastruktúrára és 
tevékenységekre 
irányuló támogatás 
[56e. cikk  
(5) bekezdés] 

… Ft …% 

A közlekedésre és  
a közlekedési 
infrastruktúrára 
irányuló támogatás 
[56e. cikk  
(6) bekezdés] 
 
 

… Ft …% 
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Egyéb 
infrastruktúrákra 
irányuló támogatás 
[56e. cikk  
(7) bekezdés] 

… Ft …% 

A környezet-
védelemre  
– beleértve az 
éghajlatvédelmet – 
irányuló támogatás 
[56e. cikk  
(8) bekezdés] 

… Ft …% 

A kutatásra-
fejlesztésre, 
innovációra és 
digitalizációra 
irányuló támogatás 
[56e. cikk  
(9) bekezdés] 

… Ft …% 

Az InvestEU Alapból 
támogatott 
finanszírozás 
formájában kkv-knak 
vagy kis méretű 
közepes tőkeértékű 
vállalatoknak nyújtott 
támogatás [56e. cikk 
(10) bekezdés] 

… Ft …% 

Az InvestEU Alap által támogatott, üzleti 
alapon kínált közvetített pénzügyi 
termékekben foglalt támogatás (56f. cikk) 

… Ft …% 

        
                                                ”

A Kormány 680/2021. (XII. 3.) Korm. rendelete
az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból  
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló  
83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

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

1. §  Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm.  rendelet  
(a továbbiakban: R.) a következő 6/C. §-sal egészül ki:
„6/C. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 59. és 60. sora szerinti beruházással érintett ingatlan telkére a beépítés 
szabályait a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy
a) az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,
b) ha a  hatályos településrendezési terv vagy az  OTÉK a  beépítés (2)  bekezdésben meghatározott sajátos 
szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a  településrendezési terv és 
az OTÉK ezzel ellentétes rendelkezéseit nem lehet alkalmazni.
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(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat
a) 59. sora szerinti ingatlan tekintetében a  zöldfelület megengedett legkisebb mértéke az  ingatlan kialakult 
állapotához képest a beruházás során nem csökkenhet,
b) 60. sora szerinti ingatlan tekintetében gépjárműparkolót nem kell létesíteni.”

2. §  Az R. a következő 44. §-sal egészül ki:
„44.  § E  rendeletnek az  egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm.  rendelet 
módosításáról szóló 680/2021. (XII. 3.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr36.) megállapított 1. § (3) bekezdését, 
3. § (3) bekezdését, 6/C. §-át, 7/T. § (2) bekezdés 7. pontját, valamint 2. mellékletében foglalt táblázat 59. és 60. sorát  
a Módr36. 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 az „53–56. és 58. sora” szövegrész helyébe az „53–56., 58., 59. és 60. sora” szöveg,
b) 3. § (3) bekezdésében az „53–55. és 58. sora” szövegrész helyébe az „53–55., 58., 59. és 60. sora” szöveg,
c) 7/T. § (2) bekezdés 7. pontjában a „zöldfelület mértéke az ingatlan kialakult állapotához képest a beruházás 

során nem csökkenhet” szövegrész helyébe a „Budapest belterület 13319 és 13323 helyrajzi számú ingatlanok 
telekegyesítését követően kialakuló ingatlan esetében a  zöldfelület mértéke a  Budapest belterület  
13319 helyrajzi számú ingatlan kialakult állapotához képest a beruházás során nem csökkenhet” szöveg

lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 680/2021. (XII. 3.) Korm. rendelethez

Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 59. és 60. sorral egészül ki:

(A B C

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

59.
Csornai Járásbíróság épületének 

átalakítása
Csorna belterület  

2620/1 helyrajzi számú ingatlan

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott

60.
Balatonfüredi Törvénykezési Hely 

elhelyezésének megvalósítása
Balatonfüred belterület  

1552/1 helyrajzi számú ingatlan
Veszprém Megyei Kormányhivatalt 

vezető kormánymegbízott
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A Kormány 681/2021. (XII. 3.) Korm. rendelete
az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból  
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból  
kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló  
83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 
a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és f ) pontjában,
a 2. § tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés 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 45. §-sal egészül ki:
„45.  § E  rendeletnek az  egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm.  rendelet 
módosításáról szóló 681/2021. (XII. 3.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr37.) megállapított 3. § (3) bekezdését 
és 2. mellékletében foglalt táblázat 61. sorát a Módr37. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági 
ügyekben is alkalmazni kell.”

2. §  Az R. 3. § (3) bekezdésében az „59. és 60. sora” szövegrész helyébe az „59., 60. és 61. sora” szöveg lép.

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

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 681/2021. (XII. 3.) Korm. rendelethez

Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 61. sorral egészül ki:

(A B C

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

61.

Fiatalokért Központ kialakítása 
és kapcsolódó közmű- és 
útfejlesztési infrastrukturális 
fejlesztések, valamint Sukoró 
Község külterület Velencei-tóval 
érintett parti területeinek 
integrált fejlesztése

Sukoró külterület 018/1, 019/1, 
019/3, 019/13, 021/13, 021/15, 
022/2, 022/3, 022/4, 022/5, 022/7, 
022/8, 022/10, 022/11, 022/13, 
022/14, 024/5, 026/1, 026/2, 
026/3, 026/4, 026/5, 029/2, 030/5, 
030/6, 030/28, 030/29, 030/30, 
032/5, 038/5, 039, 044 és 045 
helyrajzi számú ingatlanok

Fejér Megyei Kormányhivatalt 
vezető kormánymegbízott
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 23/2021. (XII. 3.) NVTNM rendelete
állami tulajdonú befektetési jegyek tulajdonosi joggyakorlójának kijelöléséről, valamint az egyes állami 
tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek 
összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 144.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A Gazdaságfejlesztési Magántőkealap
a) Beruházásfejlesztési Részalapja jegyzett tőkéjét megtestesítő 1 darab 50 000 000 000 Ft (ötvenmilliárd forint) 

névértékű HU0000728951 sorszámmal (ISIN azonosítóval) ellátott dematerializált formában előállított,
b) Gazdaságújraindítási Részalapja jegyzett tőkéjét megtestesítő 1 darab 36 000 000 000 Ft (harminchatmilliárd 

forint) névértékű HU0000728969 sorszámmal (ISIN azonosítóval) ellátott dematerializált formában előállított, 
valamint

c) Telekommunikációs Részalapja jegyzett tőkéjét megtestesítő 1 darab 64 000 000 000 Ft (hatvannégymilliárd 
forint) névértékű HU0000728977 sorszámmal (ISIN azonosítóval) ellátott dematerializált formában előállított

állami tulajdonban álló zártvégű befektetési jegyei feletti tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének 
gyakorlására 2022. december 31-ig a Pénzügyminisztériumot jelölöm ki.

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

3. §  Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az  államot megillető tulajdonosi jogok és 
kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet 1.  melléklet 
XI. pontjában foglalt táblázat A:3 mezőjében a „Széchenyi Tőkealap-kezelő” szövegrész helyébe a „Széchenyi Alapok 
Kockázati Tőkealap-kezelő” szöveg lép.

  Mager Andrea s. k.,
  nemzeti vagyon kezeléséért felelős
  tárca nélküli miniszter
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 606/2021. (XII. 3.) KE határozata
rektori megbízás alóli felmentésről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés d) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § 
(8)  bekezdése alapján – az  innovációért és technológiáért felelős miniszternek a  fenntartóval egyetértésben tett 
javaslatára – a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen dr. Koltay András egyetemi tanárt – más megbízatásra való jelölése 
miatt, kérésére – a rektori megbízása alól 2021. december 3-ai hatállyal felmentem.

Budapest, 2021. december 1.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. december 1.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter

KEH ügyszám: KEH/05336-2/2021.

A köztársasági elnök 607/2021. (XII. 3.) KE határozata
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének kinevezéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés c)  pontja, valamint a  médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról 
szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 111/A.  § (1)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök javaslatára – dr. Koltay Andrást  
2021. december 4-ei hatállyal kilenc évre a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökévé kinevezem.

Budapest, 2021. december 1.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. december 2.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/05107-5/2021.
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A köztársasági elnök 608/2021. (XII. 3.) 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 –

az  amerikai magyarság körében végzett közel öt  évtizedes lelkipásztori szolgálata, nemzetközileg is elismert 
egyházjogászi és teológusi munkája, valamint az  anyaország és a  külföldön élő magyarok közötti kapcsolat 
erősítésében vállalt szerepe elismeréseként
Őrsy László jezsuita szerzetes, teológus, kánonjogász, író, a washingtoni Georgetown Egyetem professor emeritusa 
részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND 
lovagkeresztje 
polgári tagozata 

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2021. november 22.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. november 23.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/05108-2/2021.



10124 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 221. szám 

A köztársasági elnök 609/2021. (XII. 3.) 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  hazai és a  nemzetközi birkózósportág fejlesztését és népszerűsítését elkötelezetten szolgáló, sikeres munkája 
elismeréseként
Nenad Lalović sportdiplomata, a Nemzetközi Birkózó Szövetség elnöke részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND 
tisztikeresztje 
polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2021. november 24.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. november 24.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/05230-2/2021.

A köztársasági elnök 610/2021. (XII. 3.) KE határozata
a bírósági ülnökök soron kívüli választása időpontjának kitűzéséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 216.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos 
Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a  Pesti Központi Kerületi Bíróság ülnökeinek soron kívüli választását  
a 2021. december 15. napja és 2022. február 15. napja közé eső időtartamra tűzöm ki.

Budapest, 2021. december 1.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05275-2/2021.
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A Kormány 1868/2021. (XII. 3.) Korm. határozata
a Fiatalokért Központ kialakításához szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért a  Fiatalokért Központ kialakításához szükséges intézkedésekkel, továbbá, hogy a  kiegyensúlyozott, 

integrált és arányos területi fejlődés érdekében Sukoró Község külterületének Velencei-tóval érintett parti szakasza 
egységes területként legyen fejlesztve;

 2. egyetért azzal, hogy az 1. pont szerinti egységes érintett fejlesztési területek:
a) a Magyar Állam tulajdonában álló, az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Sukoró külterület 018/1, 019/1, 019/13, 

022/2, 022/3, 022/4, 022/5, 022/7, 022/8, 022/10, 022/11, 022/13, 022/14, 026/1, 026/2, 026/3, 026/4, 026/5, 
030/5 és 030/6 helyrajzi számú,

b) a Sukoró Község Önkormányzata tulajdonában álló, az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Sukoró külterület 
a 021/13, 021/15, 024/5, 029/2, 030/29, 030/30, 032/5, 038/5, 039, 044 és 045 helyrajzi számú,

c) a VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonában álló, 
az ingatlan-nyilvántartás szerinti Sukoró külterület 030/28 helyrajzi számú,

d) az ingatlan-nyilvántartás szerinti Sukoró külterület 018/1, 019/1, 019/3, 019/13, 021/13, 021/15, 022/2, 022/3, 
022/4, 022/5, 022/7, 022/8, 022/10, 022/11, 022/13, 022/14, 024/5, 026/1, 026/2, 026/3, 026/4, 026/5, 029/2, 
030/5, 030/6, 030/28, 030/29, 030/30, 032/5, 038/5, 039, 044 és 045 helyrajzi számú ingatlanok, a Kovács Katalin 
Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia által érintett ingatlanok, továbbá a Budapest-Balaton kerékpáros útvonal 
sukorói szakasza által érintett

ingatlanok;
 3. egyetért azzal, hogy a 2. pont szerinti területeket érintő integrált tervezési és fejlesztési feladatok:

a) közmű- és útfejlesztés,
b) Fiatalokért Központ kialakítása,
c) a beruházások megvalósítása érdekében – a  társadalmi, gazdasági, környezeti célokkal és a  fenntartható 

fejlődés elveivel összhangban – a  Szabályozási tervben és a  Helyi építési szabályzatban szükséges 
módosítások és kapcsolódó feladatok elvégzése, továbbá előkészítői, tervezői és koordinációs feladatok 
ellátása az  egységes hatásvizsgálati és véleményezési eljárások, az  összehangolt infrastrukturális 
szükségletek, valamint az infrastrukturális hálózatok elhelyezése érdekében;

 4. egyetért azzal, hogy központi költségvetési forrásból nyújtott támogatásból a  2.  pont a)–c)  alpontjában 
részletezett ingatlanokon zenei fesztiválok és egyéb helyi érdekeltségű rendezvények megrendezéséhez a 3. pont 
a) és b)  alpontja szerinti beruházások (a  továbbiakban együtt: Beruházások), valamint Sukoró Község külterület 
Velencei-tóval érintett parti szakaszának kiegyensúlyozott, integrált fejlesztése és arányos területi fejlődése 
érdekében a 2. pont d) alpontjában részletezett ingatlanokon a 3. pont c) alpontja szerinti intézkedések valósuljanak 
meg;

 5. egyetért azzal, hogy a  3.  pont a)  alpontja szerinti közmű- és útfejlesztést a  Pannónia Szíve és a  Velencei-tó 
területfejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztossal együttműködve a  Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes 
Térségi Fejlesztési Tanács valósítsa meg legkésőbb 2022. december 31. napjáig;

 6. egyetért azzal, hogy a 3. pont c) alpontja szerinti feladatokat a Pannónia Szíve és a Velencei-tó területfejlesztéséért 
felelős miniszterelnöki biztossal együttműködve a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 
valósítsa meg legkésőbb 2022. június 30. napjáig;

 7. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 24.  § (2)  bekezdés e)  pontjában biztosított jogkörében eljárva 
úgy határoz, hogy a  3.  pont a)  alpontja szerinti közmű- és útfejlesztéssel érintett állami tulajdonú és a  Magyar 
Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a  Nemzeti Sportközpontok, a  Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésébe tartozó ingatlanok az ifjúsági, társadalmi, 
turisztikai és fejlesztéspolitikai szempontú közérdekű célokra tekintettel, a közmű- és útfejlesztés megvalósításához 
szükséges időtartamra, versenyeztetés mellőzésével kerüljenek a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi 
Fejlesztési Tanács használatába, továbbá a  Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács 
a  3.  pont c)  alpontja szerinti feladatok megvalósítása tekintetében az  érintett fejlesztésekkel és szakhatóságokkal 
az egyeztetéseket folytassa le;
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 8. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért 
felelős miniszterrel együttműködve – a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság 
(a továbbiakban: MNV Zrt.) tulajdonosi joggyakorlói körébe tartozó ingatlanok esetében az érintett vagyonkezelők 
bevonásával – tegye meg a szükséges intézkedéseket a 7. pont szerinti használatba adás érdekében;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2021. december 31.
 9. felhívja az  agrárminisztert, hogy a  Nemzeti Földügyi Központ útján, a  Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes 

Térségi Fejlesztési Tanács kérésére, a  közmű- és útfejlesztéssel érintett állami tulajdonú és a  Nemzeti Földügyi 
Központ tulajdonosi joggyakorlói körébe tartozó ingatlanok tekintetében gondoskodjon a  Beruházások 
megvalósításához szükséges tulajdonosi hozzájárulások kiadásáról;

Felelős: agrárminiszter
Határidő: a megkeresés beérkezését követő 15 napon belül

 10. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az innovációért és technológiáért felelős miniszter kezdeményezése alapján – 
gondoskodjon a  3.  pont a)  alpontja szerinti közmű- és útfejlesztés előkészítése és megvalósítása érdekében 
677 525 600 forint forrás biztosításáról a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi  
XC. törvény (a  továbbiakban: 2021. évi Kvtv.) 1.  melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet,  
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 36. Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai alcím, 3. Kormányzati 
szakpolitikák jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében
 11. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az innovációért és technológiáért felelős miniszter kezdeményezése alapján – 

gondoskodjon a  3.  pont a)  alpontja szerinti közmű- és útfejlesztés megvalósítása érdekében 312 125 360 forint 
forrás biztosításáról a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: 
2022. évi Kvtv.) 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 36. Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai alcím, 3. Kormányzati szakpolitikák jogcímcsoport 
javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: 2022. március 31.
 12. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  10. és 11.  pont szerinti forrás terhére, 

az 5. pontban meghatározott cél érdekében létesítsen támogatási jogviszonyt a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, 
Vértes Térségi Fejlesztési Tanáccsal;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a 10. és 11. pont szerinti forrás biztosítását követő 30 napon belül

 13. egyetért a  Fiatalokért Központ kialakítása beruházás koncepciójával és annak kormányzati magasépítési 
beruházásként történő előkészítésével, az  állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi 
CXXXVIII. törvény 4. § (7) bekezdés a) pontjára és (8) bekezdésére figyelemmel;

 14. a Fiatalokért Központ kialakítása beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként a nemzeti vagyon kezeléséért 
felelős tárca nélküli minisztert jelöli ki, az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával;

 15. a Fiatalokért Központ kialakítása beruházás előkészítésére és megvalósítására a Beruházási Ügynökséget jelöli ki;
 16. a Fiatalokért Központ kialakítása beruházásnak az  állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) 

Korm. rendelet 4. § a), b), c), e), f ), k), l) és n)–p) pontja szerinti előkészítési fázisai 2022. június 30. napjáig történő 
teljesítése érdekében a  Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 1776/2018.  
(XII. 21.) Korm. határozat 1.  pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a  Beruházási Ügynökség által 
vállalható kötelezettség összegét 210 234 000 forintban határozza meg;

 17. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva  
a  2021. évi Kvtv. 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt 
Kormányzati Magasépítési Beruházások cím, 1. Egyedi magasépítési beruházások alcímet az 55. Fiatalokért Központ 
kialakítása beruházás előkészítése jogcímcsoporttal egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal
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 18. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter kezdeményezése 
alapján gondoskodjon a  16.  pont szerinti összeg 2021. évi részének finanszírozása érdekében 31 762 000 forint 
biztosításáról a 17. pont szerinti előirányzat javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében
 19. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 

gondoskodjon a  16.  pont szerinti összeg 2022. évi részének rendelkezésre állásáról a  2022. évi Kvtv. 1.  melléklet 
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési 
Beruházások címen belül;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében
 20. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  Fiatalokért Központ kialakítása 

beruházás megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárások eredménye alapján készítsen előterjesztést 
a  Kormány részére a  beruházás megvalósításáról, a  kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg 
és a  kifizetések ütemezésének, valamint a  létrejövő vagyonelemek tulajdoni viszonyaira és vagyonkezelőjére 
vonatkozó javaslat bemutatásával;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: a Fiatalokért Központ kialakítása beruházás megvalósítására vonatkozó feltételes közbeszerzési 

eljárás lefolytatását követően azonnal
 21. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az  MNV Zrt. útján – az  innovációért 

és technológiáért felelős miniszter bevonásával – a  Fiatalokért Központ kialakítása beruházás megvalósítását 
követően tegye meg a  szükséges intézkedéseket a  beruházás eredményeként létrejövő ingó vagyonelemeknek  
„A HÖOK a  Hallgatókért Alapítvány” (nyilvántartási száma: 10-01-0000691) részére történő ingyenes tulajdonba 
adása érdekében;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a Fiatalokért Központ kialakítása beruházás megvalósítását követően azonnal
 22. felhívja a  belügyminisztert, hogy az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával, az  állami 

vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 24.  § (2)  bekezdés e)  pontja alapján – a  Fiatalokért Központ kialakítása 
beruházás ifjúsági, társadalmi, turisztikai és fejlesztéspolitikai szempontú közérdekű céljaira tekintettel – 
a  Beruházások megvalósítását követően az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Sukoró külterület 022/8 helyrajzi számú 
ingatlanon létrejövő vagyonnövekményt a  Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság – versenyeztetés mellőzésével  – 
határozatlan időtartamra adja használatba az  EFOTT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
részére;

Felelős: belügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a Fiatalokért Központ kialakítása beruházás megvalósítását követően azonnal
 23. felhívja a  belügyminisztert, hogy az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával, a  22.  pontban 

meghatározott használatba adási szerződés megkötése érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Felelős: belügyminiszter 

innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1869/2021. (XII. 3.) Korm. határozata
egyes 5000 fő feletti lakosságszámú településeket érintő beruházások támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért az 5000 fő feletti lakosságszámú településeket érintő, 1. és 2. mellékletben meghatározott projektelemek, 

fejlesztési célok megvalósításával;
 2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva elrendeli a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény  
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének
a) a  43. Az  5000 fő feletti települések fejlesztési támogatása I. címmel és az  1.  mellékletben meghatározott 

alcímekkel, valamint
b) a  44. Az  5000 fő feletti települések fejlesztési támogatása II. címmel és a  2.  mellékletben meghatározott 

alcímekkel
történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 3. az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az  1.  pont szerinti projektelemek, fejlesztési 
célok megvalósítása érdekében 17 285 400 403 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet  
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaság újraindítását szolgáló 
miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 9. Kistelepülési fejlesztési támogatások jogcímcsoport 
terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet,
a) 43. Az 5000 fő feletti települések fejlesztési támogatása I. cím 1. melléklet szerinti alcímei,
b) 44. Az 5000 fő feletti települések fejlesztési támogatása II. cím 2. melléklet szerinti alcímei
javára, a 3. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

 4. felhívja a  belügyminisztert, hogy gondoskodjon a  3.  pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére,  
az 1. és 2. mellékletben meghatározott támogatási célokra, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül vissza nem 
térítendő egyedi támogatás nyújtásáról az  érintett önkormányzatok részére támogatási előlegként, a  támogatás 
felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján, a  fel nem használt 
vagy nem rendeltetésszerűen felhasznált összeg visszafizetési kötelezettségének rögzítésével;

Felelős: belügyminiszter
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követően azonnal

 5. felhívja a  belügyminisztert, hogy gondoskodjon a  támogatói okirat kiadását követően a  4.  pont szerinti központi 
költségvetési támogatás kedvezményezettek számára történő folyósításáról.

Felelős: belügyminiszter
Határidő: a támogatói okirat kibocsátását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1869/2021. (XII. 3.) Korm. határozathoz

Alcím- 

szám
Alcím neve

Támogatási összeg 

(forint)
Támogatási cél

1.
Abony Város Önkormányzata fejlesztési 

feladatainak támogatása
174 249 525

Abonyi Lajos Művelődési Ház, 
Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 

színpadtechnika-fejlesztés; Kostyán 
Andor Rendelőintézethez tartozó volt 

Sívó Kúria épületének felújítása;  
„Civil Ház” felújítása; út- és járdaépítés, 

felújítás; Mikes tó környezetének 
rekreációs célú fejlesztése

2.
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 

fejlesztési támogatása
86 618 699 Járdaépítés, környezetrendezés

3.
Alsózsolca Város Önkormányzata 
közlekedésfejlesztési feladatainak 

támogatása
92 289 909

Kerékpárút- és járdafejlesztés  
a településen átvezető 3606. sz. közút 

mentén

4.
Bácsalmás Város Önkormányzata útfelújítási 

feladatainak támogatása
105 501 031 Útfelújítás

5.
Balkány Város Önkormányzata útfelújítási 

feladatainak támogatása
98 844 000 Útfelújítás

6.
Barcs Város Önkormányzata nevelési 

feladatainak támogatása
173 500 000 Általános iskolai tornacsarnok felújítása

7.
Bátaszék Város Önkormányzata fejlesztési 

feladatainak támogatása
103 500 000

Útfelújítás; a Budai u. 7. szám alatti 
ingatlan felújítása; „Felvidéki Ház” 

megvásárlása; Patak utca 1908/51 hrsz. 
alatti közpark felújítása

8.
Bátonyterenye Város Önkormányzata 

fejlesztési feladatainak támogatása
22 540 000

Eszközbeszerzés a fogorvosi rendelő 
számára; olajfogó kiépítése

9.
Biatorbágy Város Önkormányzata fejlesztési 

feladatainak támogatása
600 000 000

Útfejlesztés, Kálvin tér forgalomtechnikai 
átépítése, parkolók építése

10.
Bonyhád Város Önkormányzata útfelújítási 

feladatainak támogatása
206 521 509 Útfelújítás

11.
Budakalász Város Önkormányzata fejlesztési 

feladatainak támogatása
185 380 000

Útfelújítás, vízelvezető rendszer 
kiépítése; OMSZK parkban található 
játszótér és környezetének felújítása

12.
Csákvár Város Önkormányzata útfelújítási 

feladatainak támogatása
85 194 523 Útfelújítás

13.
Csenger Város Önkormányzata útfelújítási 

feladatainak támogatása
80 010 508 Útfelújítás

14.
Dabas Város Önkormányzata fejlesztési 

feladatainak támogatása
212 074 000

Ravatalozó építése; körforgalom építése; 
önkormányzati ingatlan kulturális célú 

felújítása

15.
Délegyháza Község Önkormányzata hivatali 

feladatainak támogatása
82 522 000 Polgármesteri hivatal bővítése

16.
Derecske Város Önkormányzata útfelújítási 

feladatainak támogatása
138 929 160 Útfelújítás

17.
Diósd Város Önkormányzata útfelújítási 

feladatainak támogatása
174 181 514 Útfelújítás

18.
Dunaföldvár Város Önkormányzata 
útfelújítási feladatainak támogatása

135 840 779 Út- és járdafelújítás
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19.
Dunaharaszti Város Önkormányzata 
fejlesztési feladatainak támogatása

373 990 120
Bezerédi Szabadidő- és Sportpark 
kialakítása; tanösvény kialakítása

20.
Edelény Város Önkormányzata útfelújítási 

feladatainak támogatása
156 755 000 Út- és járdafelújítás

21.
Egyek Nagyközség Önkormányzata 
útfelújítási feladatainak támogatása

84 458 432 Útfejlesztés

22.
Erdőkertes Község Önkormányzata 

ingatlanfelújítás támogatása
20 621 736 Orvosi rendelő felújítása

23.
Fehérgyarmat Város Önkormányzata 
fejlesztési feladatainak támogatása

127 855 792 Járdafelújítás

24.
Felsőzsolca Város Önkormányzata 

fejlesztési feladatainak támogatása
65 000 000

Útfelújítás; buszmegálló-felújítás; 
gördeszkapálya kialakítása

25.
Fonyód Város Önkormányzata fejlesztési 

feladatainak támogatása
82 874 236

Vízi sporttelepen kajak-kenu 
tároló építése; új sportcsarnokhoz 

kapcsolódóan közművek kiépítése; parti 
sétány építése

26.
Fót Város Önkormányzata útfelújítási 

feladatainak támogatása
331 272 919 Útfelújítás

27.
Füzesgyarmat Város Önkormányzata 
útfelújítási feladatainak támogatása

89 339 000 Útépítés közmű-rekonstrukcióval

28.
Gyál Város Önkormányzata ivóvízellátási 

feladatainak támogatása
396 945 000 Ivóvízhálózat felújítása, tisztítása

29.
Győrújbarát Község Önkormányzata 
útfelújítási feladatainak támogatása

118 000 000 Járdafelújítás

30.
Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 

fejlesztési feladatainak támogatása
490 559 109

Útfejlesztés; Művelődési Ház felújítása; 
iskola épületének felújítása

31.
Hajdúdorog Város Önkormányzata 
fejlesztési feladatainak támogatása

133 891 983 Szabadidőpark kialakítása

32.
Hajdúhadház Város Önkormányzata 
útfelújítási feladatainak támogatása

215 009 438
Kerékpárút kialakítása, gyalogátkelőhely 

létesítése

33.
Hajdúnánás Város Önkormányzata 
fejlesztési feladatainak támogatása

16 640 000 Játszótér felújítása

34.
Hajdúsámson Város Önkormányzata 
útfelújítási feladatainak támogatása

231 000 000 Útfejlesztés

35.
Halásztelek Város Önkormányzata 

útfelújítási feladatainak támogatása
180 009 444 Útfejlesztés

36.
Harkány Város Önkormányzata fejlesztési 

feladatainak támogatása
16 500 000

Játszótér és szabadtéri fitneszpark 
építése

37.
Heves Város Önkormányzata fejlesztési 

feladatainak támogatása
167 716 716

Művelődési központ felújítása; parkoló-, 
út- és járdafelújítás

38.
Ibrány Város Önkormányzata útfelújítási 

feladatainak támogatása
110 637 654 Útfelújítás

39.
Izsák Város Önkormányzata útfelújítási 

feladatainak támogatása
95 281 000 Útfelújítás

40.
Jászárokszállás Város Önkormányzata 

fejlesztési feladatainak támogatása
122 959 187

Út- és járdafelújítás, parkoló kiépítése, 
közterület-rendezés

41.
Jászfényszaru Város Önkormányzata 
fejlesztési feladatainak támogatása

102 489 000
Közterület és önkormányzati ingatlan 

felújítása
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42.
Jászkisér Város Önkormányzata fejlesztési 

feladatainak támogatása
84 374 125

Útfelújítás; parkoló kialakítása; 
Vendégház kialakítása és környezetének 

felújítása

43.
Kaba Város Önkormányzata útfelújítási 

feladatainak támogatása
93 883 596 Útfelújítás

44.
Kalocsa Város Önkormányzata fejlesztési 

feladatainak támogatása
250 000 000

Játszótér létesítése; temető fejlesztése, 
ravatalozó felújítása

45.
Kapuvár Város Önkormányzata turisztikai 

feladatainak támogatása
600 000 000 Fürdő fejlesztése II. ütem

46.
Karcag Város Önkormányzata 

közlekedésfejlesztési feladatainak 
támogatása

170 000 000 Útfelújítás; parkolók építése

47.
Kartal Nagyközség Önkormányzata 
fejlesztési feladatainak támogatása

96 250 000
Buszmegállók felújítása; parkolók 

kialakítása és vízelvezetés megoldása

48.
Kazincbarcika Város Önkormányzata 
fejlesztési feladatainak támogatása

428 185 000

Útfelújítás és közterület rekonstrukciója; 
körforgalom építése; Városi Strandfürdő 

és Szabadidőközpont bontása; 
Játszóeszközök beszerzése óvodai és 

bölcsődei intézmények részére

49.
Kerekegyháza Város Önkormányzata 

közlekedésfejlesztési feladatainak 
támogatása

108 797 439 Útfelújítás

50.
Kerepes Város Önkormányzata útfelújítási 

feladatainak támogatása
170 885 107 Útfelújítás

51.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata 

útfelújítási feladatainak támogatása
470 000 000 Útfelújítás

52.
Kiskunmajsa Város Önkormányzata 
fejlesztési feladatainak támogatása

184 806 827
Járdafelújítás; útfelújítás; Skate-park 

építése

53.
Kistarcsa Város Önkormányzata útfelújítási 

feladatainak támogatása
213 434 363 Útfejlesztés

54.
Kistelek Város Önkormányzata útfelújítási 

feladatainak támogatása
117 662 533 Útfejlesztés

55.
Kisvárda Város Önkormányzata 

közlekedésfejlesztési feladatainak 
támogatása

269 537 293
Parkolók kialakítása csapadékvíz-

elvezetéssel, közvilágítással

56.
Komádi Város Önkormányzata fejlesztési 

feladatainak támogatása
87 930 861 Közösségi tér kialakítása

57.
Komárom Város Önkormányzata fejlesztési 

feladatainak támogatása
269 500 000

Járdafelújítás; Jókai Mór Városi Könyvtár 
felújítása

58.
Kozármisleny Város Önkormányzata 
fejlesztési feladatainak támogatása

104 995 600
Többfunkciós közpark kialakítása; út- 
és járdafelújítás, parkolók kialakítása; 

utastájékoztató rendszer kiépítése

59.
Kunhegyes Város Önkormányzata fejlesztési 

feladatainak támogatása
138 000 000

Út- és járdafelújítás; bölcsődei konyha 
felújítása; orvosi rendelő kerítésének 

felújítása; parkolók kialakítása

60.
Kunszentmiklós Város Önkormányzata 

útfelújítási feladatainak támogatása
130 830 000 Útfelújítás

61.
Lábatlan Város Önkormányzata útfelújítási 

feladatainak támogatása
79 999 840 Útfelújítás közmű-rekonstrukcióval
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62.
Létavértes Város Önkormányzata útfelújítási 

feladatainak támogatása
120 974 942 Útfejlesztés

63.
Martonvásár Város Önkormányzata 
fejlesztési feladatainak támogatása

91 839 874
Útfelújítás; haszongépjármű és 

munkagép beszerzése; járdaépítés

64.
Mezőberény Város Önkormányzata 
fejlesztési feladatainak támogatása

164 000 000 Piac felújítása

65.
Mezőcsát Város Önkormányzata fejlesztési 

feladatainak támogatása
86 235 752

Útfelújítás, Polgármesteri Hivatal 
felújítása

66.
Mezőtúr Város Önkormányzata útfelújítási 

feladatainak támogatása
268 690 779 Útfejlesztés

67.
Mórahalom Város Önkormányzata 

vízrendezési feladatainak támogatása
103 100 000

Öntözővíz, csapadékvíz és termálvíz 
elvezetésének megoldása

2. melléklet az 1869/2021. (XII. 3.) Korm. határozathoz

Alcím- 

szám
Alcím neve

Támogatási összeg 

(forint)
Támogatási cél

1.
Nagyecsed Város Önkormányzata 

útfelújítási feladatainak támogatása
97 316 006 Útfelújítás

2.
Nagyhalász Város Önkormányzata 
közlekedésfejlesztési feladatainak 

támogatása
91 935 300 Kerékpárút felújítása

3.
Nagykálló Város Önkormányzata fejlesztési 

feladatainak támogatása
155 000 000

Ravatalozó felújítása, temető fejlesztése; 
útfelújítás

4.
Nagytarcsa Község Önkormányzata 

infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása
39 400 000 Közvilágítási hálózat fejlesztése

5.
Nyékládháza Város Önkormányzata 
fejlesztési feladatainak támogatása

81 573 276
Útfejlesztés; Polgármesteri Hivatal 

korszerűsítése

6.
Nyírbátor Város Önkormányzata fejlesztési 

feladatainak támogatása
193 477 000

Belvárosi lakótömbök közterületi 
rekonstrukciója

7.
Nyírmada Város Önkormányzata útfelújítási 

feladatainak támogatása
79 355 577 Útfelújítás

8.
Nyírtelek Város Önkormányzata útfelújítási 

feladatainak támogatása
109 721 112 Útfelújítás

9.
Ócsa Város Önkormányzata fejlesztési 

feladatainak támogatása
148 850 000

Út- és járdafelújítás, temető felújítása, 
parkoló kiépítése

10.
Őrbottyán Város Önkormányzata fejlesztési 

feladatainak támogatása
123 247 223

Közösségi tér kialakítása a vácbottyáni 
településrészen

11.
Pilisvörösvár Város Önkormányzata 
fejlesztési feladatainak támogatása

235 000 000
Szakorvosi Rendelőintézet mögötti 
területen park, parkoló kialakítása

12.
Polgárdi Város Önkormányzata útfelújítási 

feladatainak támogatása
109 996 986 Járdafelújítás, parkolók kialakítása

13.
Pomáz Város Önkormányzata fejlesztési 

feladatainak támogatása
292 740 159

Útfelújítás, csapadékelvezető-csatorna 
rekonstrukciója, gyaloghíd építése, 

munkagépek beszerzése

14.
Putnok Város Önkormányzata szociális 

feladatainak támogatása
110 557 656

Idősek otthona felújítása, 
férőhelybővítése
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15.
Sándorfalva Város Önkormányzata 

útfelújítási feladatainak támogatása
134 700 000 Útfelújítás

16.
Sárvár Város Önkormányzata útfelújítási 

feladatainak támogatása
232 150 000 Útfelújítás

17.
Siklós Város Önkormányzata fejlesztési 

feladatainak támogatása
154 000 000

Játszótér kialakítása; multifunkcionális 
sportpálya felújítása; Közösségi tér 

kialakítása

18.
Solt Város Önkormányzata fejlesztési 

feladatainak támogatása
102 956 717 Civil közösségi ház kialakítása

19.
Solymár Nagyközség Önkormányzata 

településüzemeltetési feladatainak 
támogatása

152 000 000
Településüzemeltetési feladatok 
ellátásához telephely létesítése

20.
Szabadszállás Város Önkormányzata 
útfelújítási feladatainak támogatása

101 004 476 Útfelújítás

21.
Szatymaz Község Önkormányzata 

ivóvízellátási feladatainak támogatása
80 000 000 Ivóvíz-ellátás kiépítése

22.
Szeghalom Város Önkormányzata fejlesztési 

feladatainak támogatása
135 000 000

Játszóterek korszerűsítése; Tildy Zoltán 
Általános Iskola Dózsa utcai és  

Tildy utcai telephelyén homlokzati 
nyílászárók cseréje; Péter András 

Gimnázium nyílászáróinak cseréje

23.
Szentes Város Önkormányzata fejlesztési 

feladatainak és ingatlanvásárlásának 
támogatása

430 000 000

Kurca part rehabilitációja, sétány és 
pihenőövezet kialakítása; útfelújítás; 

futópálya közvilágításának kialakítása; 
ingatlanszerzés

24.
Szerencs Város Önkormányzata fejlesztési 

feladatainak támogatása
78 079 316

Városi Tanuszoda és irodaépület 
tetőfelújítása; útfelújítás

25.
Tahitótfalu Község Önkormányzata 
fejlesztési feladatainak támogatása

97 000 000

Útfelújítás közmű-rekonstrukcióval; 
Almáskert Óvoda és Epreskert 

Óvoda játszóudvarának fejlesztése; 
ingatlanvásárlás a szabadstrand 

bővítéséhez; munkagépbeszerzés; 
védőnői épület felújítása; ravatalozó 

felújítása

26.
Tárnok Nagyközség Önkormányzata 
útfelújítási feladatainak támogatása

150 000 000 Útfelújítás

27.
Tát Város Önkormányzata 

környezetrendezési feladatainak 
támogatása

80 000 000
Játszópark és kerékpáros rekreációs 

terület kialakítása

28.
Téglás Város Önkormányzata útfelújítási 

feladatainak támogatása
102 844 700 Útfejlesztés

29.
Tiszakécske Város Önkormányzata 

útfelújítási feladatainak támogatása
184 598 801 Útépítés

30.
Tiszalök Város Önkormányzata útfelújítási 

feladatainak támogatása
84 171 955 Útfelújítás

31.
Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata 
útfelújítási feladatainak támogatása

154 920 000 Útfelújítás

32.
Tolna Város Önkormányzata útfelújítási 

feladatainak támogatása
184 000 000 Út- és járdafelújítás

33.
Törökbálint Város Önkormányzata fejlesztési 

feladatainak támogatása
230 044 415

Belső-tó kialakítása a Géza fejedelem út 
melletti zöldterületen I. ütem
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34.
Túrkeve Város Önkormányzata fejlesztési 

feladatainak támogatása
113 000 000

Közpark felújítása; önkormányzati 
ingatlan felújítása; fürdő infrastrukturális 

fejlesztése

35.
Újfehértó Város Önkormányzata útfelújítási 

feladatainak támogatása
204 384 513 Gyalog- és kerékpárút felújítása

36.
Újszász Város Önkormányzata útfelújítási 

feladatainak támogatása
99 251 680 Járdafelújítás; útfelújítás

37.
Üllő Város Önkormányzata fejlesztési 

feladatainak támogatása
193 103 976

Közterület-rekonstrukció; KRESZ-park 
építése; pihenőerdő kialakítása

38.
Üröm Község Önkormányzata 

közterületrendezési feladatainak 
támogatása

100 000 000
Panoráma lakóparkban játszótér és 

sportpark kialakítása

39.
Vámospércs Város Önkormányzata 

útfelújítási feladatainak támogatása
89 115 000 Útfejlesztés

40.
Vásárosnamény Város Önkormányzata 

útfelújítási feladatainak támogatása
141 530 000 Járdafelújítás

41.
Vésztő Város Önkormányzata fejlesztési 

feladatainak támogatása
110 957 705 Közműkiváltás, útburkolat helyreállítása

42.
Zirc Város Önkormányzata fejlesztési 

feladatainak támogatása
107 000 000

Útfelújítás, csapadékvíz-elvezető 
rendszer kiépítése
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3. melléklet az 1869/2021. (XII. 3.) Korm. határozathoz
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

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

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

hatása
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

394339 43 Az 5000 fő feletti települések fejlesztési támogatása I.
394340 1 Abony Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 174 249 525
394351 2 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata fejlesztési támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 86 618 699
394362 3 Alsózsolca Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 92 289 909
394373 4 Bácsalmás Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 105 501 031
394384 5 Balkány Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 98 844 000
394395 6 Barcs Város Önkormányzata nevelési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 173 500 000
394406 7 Bátaszék Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 103 500 000
394417 8 Bátonyterenye Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 22 540 000
394428 9 Biatorbágy Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 600 000 000
394439 10 Bonyhád Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 206 521 509
394440 11 Budakalász Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 185 380 000
394451 12 Csákvár Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 85 194 523
394462 13 Csenger Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 80 010 508
394473 14 Dabas Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 212 074 000
394484 15 Délegyháza Község Önkormányzata hivatali feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 82 522 000
394495 16 Derecske Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 138 929 160
394506 17 Diósd Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 174 181 514
394517 18 Dunaföldvár Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 135 840 779
394528 19 Dunaharaszti Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 373 990 120
394539 20 Edelény Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 156 755 000
394540 21 Egyek Nagyközség Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 84 458 432
394551 22 Erdőkertes Község Önkormányzata ingatlanfelújítás támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 20 621 736
394562 23 Fehérgyarmat Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 127 855 792
394573 24 Felsőzsolca Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 65 000 000
394584 25 Fonyód Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 82 874 236
394595 26 Fót Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 331 272 919
394606 27 Füzesgyarmat Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 89 339 000
394617 28 Gyál Város Önkormányzata ivóvízellátási feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 396 945 000
394628 29 Győrújbarát Község Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 118 000 000
394639 30 Hajdúböszörmény Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 490 559 109
394640 31 Hajdúdorog Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 133 891 983
394651 32 Hajdúhadház Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 215 009 438
395439 33 Hajdúnánás Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 16 640 000

K I A D Á S O K 

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma
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394662 34 Hajdúsámson Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 231 000 000

394673 35 Halásztelek Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 180 009 444

394684 36 Harkány Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 16 500 000

394695 37 Heves Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 167 716 716

394706 38 Ibrány Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 110 637 654

394717 39 Izsák Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 95 281 000

394728 40 Jászárokszállás Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 122 959 187

394739 41 Jászfényszaru Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 102 489 000

394740 42 Jászkisér Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 84 374 125

394751 43 Kaba Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 93 883 596

394762 44 Kalocsa Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 250 000 000

394773 45 Kapuvár Város Önkormányzata turisztikai feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 600 000 000

394784 46 Karcag Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 170 000 000

394795 47 Kartal Nagyközség Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 96 250 000

394806 48 Kazincbarcika Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 428 185 000

394817 49 Kerekegyháza Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 108 797 439

394828 50 Kerepes Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 170 885 107

394839 51 Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 470 000 000

394840 52 Kiskunmajsa Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 184 806 827

394851 53 Kistarcsa Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 213 434 363

394862 54 Kistelek Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 117 662 533

394873 55 Kisvárda Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 269 537 293

394884 56 Komádi Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 87 930 861

394895 57 Komárom Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 269 500 000

394906 58 Kozármisleny Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 104 995 600

394917 59 Kunhegyes Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 138 000 000

394928 60 Kunszentmiklós Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 130 830 000

394939 61 Lábatlan Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 79 999 840

394940 62 Létavértes Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 120 974 942

394951 63 Martonvásár Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 91 839 874

394962 64 Mezőberény Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 164 000 000

394973 65 Mezőcsát Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 86 235 752

394984 66 Mezőtúr Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 268 690 779

394995 67 Mórahalom Város Önkormányzata vízrendezési feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 103 100 000

395006 44 Az 5000 fő feletti települések fejlesztési támogatása II.
395017 1 Nagyecsed Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 97 316 006
395028 2 Nagyhalász Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 91 935 300
395039 3 Nagykálló Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 155 000 000
395040 4 Nagytarcsa Község Önkormányzata infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 39 400 000
395051 5 Nyékládháza Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 81 573 276
395062 6 Nyírbátor Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 193 477 000
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395073 7 Nyírmada Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 79 355 577

395084 8 Nyírtelek Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 109 721 112

395095 9 Ócsa Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 148 850 000

395106 10 Őrbottyán Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 123 247 223

395117 11 Pilisvörösvár Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 235 000 000

395128 12 Polgárdi Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 109 996 986

395139 13 Pomáz Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 292 740 159

395140 14 Putnok Város Önkormányzata szociális feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 110 557 656

395151 15 Sándorfalva Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 134 700 000

395162 16 Sárvár Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 232 150 000

395173 17 Siklós Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 154 000 000

395184 18 Solt Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 102 956 717

395195 19 Solymár Nagyközség Önkormányzata településüzemeltetési feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 152 000 000

395206 20 Szabadszállás Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 101 004 476

395217 21 Szatymaz Község Önkormányzata ivóvízellátási feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 80 000 000

395228 22 Szeghalom Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 135 000 000

395239 23 Szentes Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak és ingatlanvásárlásának támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 430 000 000

395240 24 Szerencs Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak  támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 78 079 316

395251 25 Tahitótfalu Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 97 000 000

395262 26 Tárnok Nagyközség Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 150 000 000

395273 27 Tát Város Önkormányzata környezetrendezési feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 80 000 000

395284 28 Téglás Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 102 844 700

395295 29 Tiszakécske Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 184 598 801

395306 30 Tiszalök Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 84 171 955

395317 31 Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 154 920 000

395328 32 Tolna Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 184 000 000

395339 33 Törökbálint Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 230 044 415

395340 34 Túrkeve Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 113 000 000

395351 35 Újfehértó Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 204 384 513

395362 36 Újszász Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 99 251 680

395373 37 Üllő Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 193 103 976

395384 38 Üröm Község Önkormányzata közterületrendezési feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 100 000 000

395395 39 Vámospércs Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 89 115 000

395406 40 Vásárosnamény Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 141 530 000

395417 41 Vésztő Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 110 957 705

395428 42 Zirc Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 107 000 000

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
393417 9 Kistelepülési fejlesztési támogatások

K5 Egyéb működési célú kiadások -17 285 400 403

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű  
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forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím Módosítás következő

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

hatása

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

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

hatása
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

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

393417 9 Kistelepülési fejlesztési támogatások -17 285 400 403

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

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos
egyéb: azonnal 17 285 400 403 17 285 400 403

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár  1 példány

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E L

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
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A Kormány 1870/2021. (XII. 3.) Korm. határozata
a szociális szakosított ellátásokhoz és gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó egyes állami 
vagyonelemek ingyenes egyházi tulajdonba adásáról

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

az  egyházak szociális és gyermekvédelmi ellátások terén betöltött szerepének megerősítéséről szóló 2020. évi 
XXVIII. törvény 3.  § (2)  bekezdésében és a  Vtv. 36.  § (3)  bekezdésében foglalt jogkörében eljárva úgy határoz, 
hogy az 1. melléklet szerinti, állami vagyonba tartozó, a  fenntartóváltozással érintett engedélyes feladatellátáshoz 
kifejezetten és nevesítetten kapcsolódó ingatlanokat, valamint ingó vagyont és vagyoni értékű jogokat ingyenesen, 
könyv szerinti nyilvántartási értéken az 1. mellékletben meghatározott egyházi fenntartók tulajdonába adja;

 2. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zártkörűen működő Részvénytársaság bevonásával, valamint az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  Szociális 
és Gyermekvédelmi Főigazgatóság bevonásával tegye meg a  szükséges intézkedéseket annak érdekében, 
hogy a  tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződések megkötésre, 
az átadásra kerülő ingóságokról és vagyoni értékű jogokról a jegyzőkönyvek aláírásra kerüljenek az 1. mellékletben 
meghatározott egyházi fenntartókkal;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: az e határozat közzétételét követő hatvan napon belül
 3. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, valamint az  emberi erőforrások miniszterét, 

hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a  Hegyfalu belterület 1 helyrajzi számú és 
Csákánydoroszló belterület 2/1 helyrajzi számú műemlék ingatlanok esetében a  tulajdonosváltozás ingatlan-
nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződés tartalmazza azt is, hogy a tulajdonba vevő tudomásul veszi 
és vállalja a  tulajdonba vételt követően az ágazati jogszabályokban foglalt védettségből eredő valamennyi előírás 
és kötelezettség teljesítését, valamint az  ingatlanokon található kastélyegyüttes és a  parkok egységes tulajdonosi 
szerkezetének biztosítását;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: az e határozat közzétételét követő hatvan napon belül történő szerződéskötés során
 4. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, valamint az  emberi erőforrások miniszterét, 

hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az  Ivánc belterület 1/10, 3/1 és 3/2 helyrajzi 
számú műemlék ingatlanok esetében a tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas 
szerződés tartalmazza azt is, hogy a  tulajdonba vevő tudomásul veszi és vállalja a  tulajdonba vételt követően 
az  ágazati jogszabályokban foglalt védettségből eredő valamennyi előírás és kötelezettség teljesítését, az  ivánci 
volt Sigray-kastély ingatlanok arra alkalmas és előzetesen kijelölt épületrészeinek, valamint a  védett parkok 
látogathatóságának, nyilvánosság előtti nyitva tartásának, valamint az  ingatlanokon található kastélyegyüttes és 
a parkok egységes tulajdonosi szerkezetének biztosítását.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: az e határozat közzétételét követő hatvan napon belül történő szerződéskötés során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1870/2021. (XII. 3.) Korm. határozathoz

Egyházi fenntartó tulajdonba adására kerülő ingatlanok jegyzéke

A B

1. Ingatlan címe és helyrajzi száma Tulajdonba vevő egyházi fenntartó neve és székhelye

2.
6640 Csongrád, Kisrét tanya 19/A  
Csongrád, külterület 030/36 hrsz.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 
1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58–60.

3.
4080 Hajdúnánás, Fürdő utca 1.  
Hajdúnánás, belterület 5378/5 hrsz.

Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat 
4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 26.

4.
4080 Hajdúnánás, Magyar utca 46.  
Hajdúnánás, belterület 2536 hrsz.

Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat 
4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 26.

5.
5000 Szolnok, Liget utca 27.  
Szolnok, belterület 3941 hrsz.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 
1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58–60.

6.
5000 Szolnok, Liget utca 12.  
Szolnok, belterület 3997 hrsz.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 
1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58–60.

7.
5000 Szolnok, Thököly út 7.  
Szolnok, belterület 3032 hrsz.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 
1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58–60.

8.
9631 Hegyfalu, Kossuth utca 2–1.  
Hegyfalu, belterület 1 hrsz.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 
1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58–60.

9.
9631 Hegyfalu, Kossuth utca 2–2.  
Hegyfalu, belterület 4 hrsz.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 
1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58–60.

10.
9919 Csákánydoroszló, Fő utca 11.  
Csákánydoroszló, belterület 2/1 hrsz.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 
1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58–60.

11. Ivánc, belterület 1/10 hrsz.
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 
1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58–60.

12.
9931 Ivánc, Kossuth Lajos utca 70.  
Ivánc, belterület 289 hrsz.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 
1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58–60.

13. Ivánc, belterület 3/1 hrsz.
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 
1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58–60.

14. Ivánc, belterület 3/2 hrsz.
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 
1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58–60.

15.
4100 Berettyóújfalu, Rákóczi utca 50.  
Berettyóújfalu, belterület 3121 hrsz.

Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat 
4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 26.

16.
4100 Berettyóújfalu, Madarász utca 13. 
Berettyóújfalu, belterület 5467 hrsz.

Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat 
4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 26.

17.
4100 Berettyóújfalu, Földesi utca 38.  
Berettyóújfalu, belterület 4457 hrsz.

Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat 
4400 Nyíregyháza, Bocskai utca 26.

18.
4561 Baktalórántháza, Köztársaság utca 15–2. 
Baktalórántháza, belterület 716/3 hrsz.

Nyíregyházi Egyházmegye 
4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 5.

19.
4561 Baktalórántháza, Petőfi Sándor utca 38–3. 
Baktalórántháza, belterület 163/4 hrsz.

Nyíregyházi Egyházmegye 
4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 5.

20.
4561 Baktalórántháza, Dózsa György utca 2–3. 
Baktalórántháza, belterület 454/1 hrsz.

Nyíregyházi Egyházmegye 
4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 5.
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A Kormány 1871/2021. (XII. 3.) Korm. határozata
a XI. Miniszterelnökség fejezet és a XV. Pénzügyminisztérium fejezet közötti előirányzat-átcsoportosításról, 
valamint többletforrás biztosításáról

A Kormány
 1. a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére nyújtott őrzés-védelmi 

és recepciós, valamint takarítási szolgáltatások ellátásával összefüggésben az  államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV.  törvény (a továbbiakban: Áht.) 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 815 413 109 forint 
egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 
(a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási 
kormányhivatalok cím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 5. Közbeszerzési és Ellátási 
Főigazgatóság cím javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: azonnal
 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a  Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által a  fővárosi és 

megyei kormányhivatalok részére nyújtott őrzés-védelmi és recepciós, valamint takarítási szolgáltatások ellátásával 
összefüggésben a  központi költségvetés XI. Miniszterelnökség fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és 
járási kormányhivatalok cím terhére, a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 5. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 
cím javára
a) az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a  2022. évben egyszeri jelleggel összesen 

1 588 582 607 forint átcsoportosításáról, a 2. melléklet szerint,
b) a 2023. évtől kezdődően bázisba épülő jelleggel összesen 1 588 582 607 forint forrás biztosításáról;

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: az a) alpont tekintetében 2022. július 31. 
a b) alpont tekintetében a 2023. évi központi költségvetés tervezése során

 3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy készítsen előterjesztést a  fővárosi és megyei kormányhivatalok részére nyújtott 
őrzés-védelmi és recepciós, valamint takarítási szolgáltatások ellátásával összefüggésben a  2021. évtől szükséges 
többletforrás biztosításáról a  Kvtv. 1.  melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 5. Közbeszerzési és Ellátási 
Főigazgatóság cím javára.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: 2021. december 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1871/2021. (XII. 3.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XV. Pénzügyminisztérium 

forintban

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
K3 Dologi kiadások -815 413 109

XV. Pénzügyminisztérium
000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

K3 Dologi kiadások 815 413 109

forintban
Államház-

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

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

hatása

forintban
Államház-

tartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok -815 413 109

XV. Pénzügyminisztérium
000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 815 413 109

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos
egyéb: azonnal 815 413 109 815 413 109

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

K I A D Á S O K 

Magyar Államkincstár 1 példány

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű   
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2. melléklet az 1871/2021. (XII. 3.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XV. Pénzügyminisztérium 

forintban

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

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
K3 Dologi kiadások -1 588 582 607

XV. Pénzügyminisztérium
000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

K3 Dologi kiadások 1 588 582 607

forintban
Államház-

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

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

hatása

forintban

Államház-
tartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
XI. Miniszterelnökség

015558 12 Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok -1 588 582 607

XV. Pénzügyminisztérium
000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 1 588 582 607

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos
egyéb: 2022. július 31. 1 588 582 607 1 588 582 607

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

Magyar Államkincstár 1 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2022.

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

K I A D Á S O K 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű  
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A Kormány 1872/2021. (XII. 3.) Korm. határozata
a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, fejezeten 
belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat végrehajtása során 
alkalmazandó eltérő intézkedésről, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

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

jogkörében eljárva 484 173 454 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2021. évi központi 
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási 
Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi tartalékok alcím, 1. Gazdaság-újraindítási 
programok jogcímcsoport (a továbbiakban: GÚP előirányzat) terhére, az 1. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

b) a Kvtv. 17. §-a, valamint 4. melléklet 7. pontja alapján jóváhagyja a GÚP előirányzatnak az a) alpont szerinti 
átcsoportosítás alapján az  eredeti előirányzaton felül – az  eddig jóváhagyott összegen túl  további  – 
484 173 454 forinttal történő túlteljesülését;

c) az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 95 879 456 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el, a 2. melléklet szerint;
Felelős: honvédelmi miniszter 

belügyminiszter 
külgazdasági és külügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere 
a miniszterelnök kabinetfőnöke 
a Magyar Tudományos Akadémia elnöke 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal
d) az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében, valamint az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153.  §-ában biztosított jogkörében eljárva 341 781 305 forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XLII. A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 
43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, a 3. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

e) egyetért azzal, hogy a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a  Gazdaság-újraindítási 
programok előirányzatból, a  Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek 
közötti előirányzat-átcsoportosításról, előirányzat-túllépés engedélyezéséről, címrendi kiegészítésről, 
kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről és kormányhatározat 
módosításáról szóló 1784/2021. (XI. 5.) Korm. határozat 1. melléklete szerint – az egyszeri jellegű előirányzat-
átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a  Kvtv. 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-
újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 7. Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi 
fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. Regionális határon túli és egyéb nemzetközi fejlesztési és kutatási 
programok jogcímcsoport javára átcsoportosított 2 125 674 900 forint a  Kvtv. 1.  melléklet XXXVI. Eötvös 
Loránd Kutatási Hálózat fejezet, 4. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Kiválósági ösztöndíjak alcímen 
kerüljön felhasználásra.

 2. A magyar jégkorong sport eredményességét elősegítő kormányzati intézkedésekről szóló 1390/2019. (VI. 27.) 
Korm. határozat 3. pontjában a „2021. december 31-éig” szövegrész helyébe a „2022. december 31-éig” szöveg lép.

 3. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, 
illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 
1591/2019. (X. 16.) Korm. határozat 1. pont a) alpontjában az „az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben levő 
Fejezeti kezelésű előirányzatok cím javára biztosított források tekintetében az  egyes támogatási jogviszonyokban 
a  támogató részére meghatározott beszámolási határidőt követően azonnal, de legkésőbb 2022. március 31.” 
szövegrész helyébe az „az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben meghatározott Versenysport és olimpiai 
felkészülés szakmai támogatása előirányzat javára biztosított 250 000 000 forint tekintetében 2023. március 31., 
a  további, az  Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben meghatározott Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 
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javára biztosított források tekintetében az  egyes támogatási jogviszonyokban a  támogató részére meghatározott 
beszámolási határidőt követően azonnal, de legkésőbb 2022. március 31.” szöveg lép.

 4. A Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány támogatásáról szóló 1810/2019. (XII. 27.) Korm. határozat 3. pontjában 
a „2022. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2023. december 31-ig” szöveg lép.

 5. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a  Központi Maradványelszámolási Alapból, 
a  Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról, egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről, valamint 
kormányhatározat módosításáról szóló 1755/2021. (X. 27.) Korm. határozat 4.  pontjában az  „1.  mellékletében” 
szövegrész helyébe a „3. mellékletében” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1872/2021. (XII. 3.) Korm. határozathoz

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- K I A D Á S O K A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
343451 48 Kincstári díj

K3 Dologi kiadások 105 345
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

1 Központi kezelésű előirányzatok
1 Központi tartalékok

385484 1 Gazdaság-újraindítási programok
K5 Egyéb működési célú kiadások -484 173 454

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
8 Gazdaság újraindítását szolgáló emberi erőforrások fejezeti kezelésű előirányzatok

386440 3 Sportlétesítmény fejlesztések támogatása
K5 Egyéb működési célú kiadások 11 239 500
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 199 450 600

374373 6 Köznevelési intézmények felújítása, beruházása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 273 378 009

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

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

hatása

forintban
Államház-

tartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
343451 48 Kincstári díj 105 345

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

8 Gazdaság újraindítását szolgáló emberi erőforrások fejezeti kezelésű előirányzatok
386440 3 Sportlétesítmény fejlesztések támogatása 210 690 100
374373 6 Köznevelési intézmények felújítása, beruházása 273 378 009

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 484 173 454 484 173 454

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

Magyar Államkincstár  1 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

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

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
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2. melléklet az 1872/2021. (XII. 3.) Korm. határozathoz

XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

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

hatása
XIII. Honvédelmi Minisztérium

002718 6 MH Egészségügyi Központ
K3 Dologi kiadások 2 100 000

XIV. Belügyminisztérium
20

1 Ágazati célfeladatok
347762 56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások

K3 Dologi kiadások 54 151 530
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
K3 Dologi kiadások -32 627 926

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
002994 14 Országos Mentőszolgálat

K1 Személyi juttatások 9 619 220
K2 1 490 980

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

19

346473 8

K1 Személyi juttatások -7 900 000
K2 -1 200 000

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
355806 1 Miniszterelnöki Kabinetiroda

K3 Dologi kiadások -54 151 530
XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia

5 MTA egyéb intézmények
006936 2 MTA Jóléti intézmények

K1 Személyi juttatások 7 900 000
K2 1 200 000

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
1 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások

2 Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások
1 Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások

278412 7 Ingatlanok fenntartása és őrzése
K3 Dologi kiadások 19 417 726

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 

Szociális humánszolgáltatók, köztestületi szociális intézmények részére biztosított 
szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel 
összefüggő támogatások

Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét 
elősegítő célelőirányzatok

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

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

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 

Fejezeti kezelésű előirányzatok
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forintban

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

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

hatása

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

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

hatása
XIII. Honvédelmi Minisztérium

002718 6 MH Egészségügyi Központ 2 100 000
XIV. Belügyminisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Ágazati célfeladatok

347762 56 Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások 54 151 530
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása -32 627 926
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

002994 14 Országos Mentőszolgálat 11 110 200
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

19

346473 8 -9 100 000

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
355806 1 Miniszterelnöki Kabinetiroda -54 151 530

XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia
5 MTA egyéb intézmények

006936 2 MTA Jóléti intézmények 9 100 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

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

Magyar Államkincstár időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 95 879 456  95 879 456

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

Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét 
elősegítő célelőirányzatok

Szociális humánszolgáltatók, köztestületi szociális intézmények részére biztosított 
szociális- és gyermekvédelmi ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel 
összefüggő támogatások

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

1 példány

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

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
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3. melléklet az 1872/2021. (XII. 3.) Korm. határozathoz

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

forintban

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

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

hatása
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

374873 43 Központi Maradványelszámolási Alap
K5 Egyéb működési célú kiadások -341 781 305

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások

K3 Dologi kiadások 170 805
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 341 610 500

forintban

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

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

hatása

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

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

hatása
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

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

386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások 341 781 305

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n. év II. n. év III. n. év IV. n. év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 341 781 305 341 781 305

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

Magyar Államkincstár  1 példány

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E L

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

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
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A Kormány 1873/2021. (XII. 3.) Korm. határozata
a Békés Megyei Központi Kórház kiszolgáló infrastruktúrájának rekonstrukcióját, valamint többirányú 
hasznosítását célzó beruházás előkészítési feladataihoz szükséges forrás biztosításáról

A Kormány a  Békés Megyei Központi Kórház (a  továbbiakban: Kórház) fejlesztése keretében a  reumatológiai járóbeteg-
szakellátások és a transzfúziós osztály elhelyezése érdekében
 1. egyetért a  részére bemutatott koncepció szerint a  Kórház egykori mosodaépülete rekonstrukciójának 

(a továbbiakban: Beruházás) előkészítésével az ingatlan-nyilvántartás szerinti Gyula belterület 4290 helyrajzi számú 
ingatlanon, azzal, hogy a Beruházás során létrejövő vagyonelemek vagyonkezelője a Kórház legyen;

 2. a Beruházásnak a  Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 2.  § 
(2) bekezdés a), c), e), j), n), o) és p) pontja szerinti előkészítési fázisaira legfeljebb 151 618 520 forint forrást biztosít, 
azzal, hogy az előkészítési fázisokat legkésőbb 2022. július 31. napjáig kell megvalósítani;

 3. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;
 4. egyetért azzal, hogy a Beruházás előkészítője a Kórház, megvalósítója a Beruházási Ügynökség legyen;
 5. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében foglalt jogkörében eljárva 

a  Beruházás 2.  pont szerinti előkészítési fázisainak 2021. évi finanszírozása érdekében 8 286 750 forint egyszeri 
átcsoportosítását rendeli el az  1.  melléklet szerint, a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló  
2020. évi XC. törvény (a  továbbiakban: 2021. évi Kvtv.) 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet,  
1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi tartalékok alcím, 2. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport 
terhére,  a 2021. évi Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 10. Gyógyító-megelőző ellátás 
szakintézetei cím, 2. Gyógyító-megelőző ellátás intézetei alcím javára,  elszámolási és a  fel nem használt, valamint 
a nem rendeltetésszerűen felhasznált rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel;
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal
Az elszámolás és a fel nem használt, valamint nem rendeltetésszerűen felhasznált rész visszafizetése tekintetében

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2022. október 31.

 6. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon a  Beruházás 
2.  pont szerinti előkészítési fázisainak 2022. évi finanszírozása érdekében 143 331 770 forint biztosításáról 
a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a  továbbiakban: 2022. évi Kvtv.) 
1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi tartalékok 
alcím, 2. Beruházás Előkészítési Alap jogcímcsoport terhére, a  2022. évi Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezet, 10. Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei cím, 2. Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 
alcím javára,  elszámolási és a  fel nem használt, valamint a  nem rendeltetésszerűen felhasznált rész tekintetében 
visszafizetési kötelezettséggel;
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: 2022. január 31.
Az elszámolás és a fel nem használt, valamint nem rendeltetésszerűen felhasznált rész visszafizetése tekintetében

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2022. október 31.

 7. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Beruházás megvalósítására lefolytatott 
feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján készítsen előterjesztést a  Kormány részére a  Beruházás 
megvalósításáról, a  kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a  kifizetések ütemezésének 
bemutatásával.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: a Beruházás megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárást követően

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1873/2021. (XII. 3.) Korm. határozathoz

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

forintban

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

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

hatása
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

1 Központi kezelésű előirányzatok
1 Központi tartalékok

375739 2 Beruházás Előkészítési Alap
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -8 286 750

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei

331662 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei
K6 Beruházások 8 286 750

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

forintban

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

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

hatása

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

forintban

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

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

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331662 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 8 286 750

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

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 8 286 750 8 286 750

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

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

K I A D Á S O K 

B E V É T E L

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár  1 példány

T Á M O G A T Á S 
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A Kormány 1874/2021. (XII. 3.) Korm. határozata
a Színházi Olimpia 2023. évi magyarországi megrendezéséhez szükséges többletforrás biztosításáról

A Kormány
 1. elismerve a  Színházi Olimpia 2023. évi magyarországi megrendezésének kiemelt kultúrstratégiai jelentőségét, 

továbbá nemzeti identitásunk és nemzeti értékeink a nemzetközi közösséggel való megismertetése fontosságában 
játszott szerepét, egyetért a Színházi Olimpia 2022. évi előkészületeihez és a 2023. évi megrendezéséhez szükséges 
központi költségvetési forrás biztosításával;

 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  1.  pontban foglaltak megvalósítása érdekében – az  emberi erőforrások 
minisztere bevonásával – gondoskodjon
a) 561 634 200 forint többletforrás biztosításáról a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló  

2021. évi XC. törvény 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 13. Művészeti tevékenységek alcím, 1. Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok 
támogatása jogcímcsoport javára,

b) 6 241 160 000 forint rendelkezésre állásáról a  2023. évi központi költségvetés XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezetében.
Felelős: pénzügyminiszter 

emberi erőforrások minisztere
Határidő: az a) alpont tekintetében a 2022. évi központi költségvetés végrehajtása során, de legkésőbb 

2022. március 31.
 a b) alpont tekintetében a 2023. évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1875/2021. (XII. 3.) Korm. határozata
Győr elővárosi közlekedés fejlesztése, valamint a közösségi közlekedés fejlesztése elektromos autóbuszok 
beszerzésével Győrben és gazdasági övezetében megnevezésű projektek előkészítésének támogatásáról 
és ezzel összefüggésben az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének 
megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontja alapján
1.1. egyetért a  Győr elővárosi közlekedés fejlesztése, valamint a  Közösségi közlekedés fejlesztése elektromos 

autóbuszok beszerzésével Győrben és gazdasági övezetében projektek (a  továbbiakban: Projektek) 
előkészítésével az 1. melléklet szerint;

1.2. egyetért a  Projektek támogatásának az  Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (a  továbbiakban: 
IKOP) 3.2 beruházási prioritás többletkötelezettség-vállalásának terhére történő finanszírozásával;

1.3. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a  Projektek támogatási 
szerződésének 1. melléklet szerinti tartalommal történő megkötéséről;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2022. január 31.

1.4. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  2021–2027 közötti európai uniós 
programozási időszakban Magyarország számára elérhető európai uniós források felhasználása 
keretrendszerének tervezése és kialakítása során biztosítsa, hogy az  1.1.  alpontban szereplő Projektek 
élvezzenek elsőbbséget, és tegye meg a  szükséges intézkedéseket a  Projektek európai uniós 
elszámolhatósága érdekében;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2023. december 31.
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1.5. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon az 1.2. alpont szerinti nettó 
807  200  000  forint összegű többletkötelezettség-vállalásnak a  2021–2027 közötti európai uniós források 
terhére történő haladéktalan átforgatásáról, és a  már teljesített kifizetések elszámolásáról, amint erre 
a vonatkozó európai uniós szabályozás lehetőséget biztosít;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2023. december 31.

1.6. egyetért azzal, hogy az 1.5. alpont szerinti átforgatás megvalósulásáig a Projektek 2023. december 31. napját 
követően felmerült költségeire ideiglenesen – a  Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe 
tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.) 
Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés f ) pontja alapján – az IKOP hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával 
kerüljön biztosításra a fedezet.

 2. Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program  éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. 
(V. 18.) Korm. határozat [a  továbbiakban: 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat] 2.  melléklete az  1.  melléklet szerint 
módosul.

 3. Az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat
a) 1. pont f ) alpont fa) pont fac) alpontjában a „160,78%-áig” szövegrész helyébe a „161,43%-áig” szöveg,
b) 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat C:3 mezőjében a „202,583” szövegrész helyébe a „203,390” szöveg 

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1875/2021. (XII. 3.) Korm. határozathoz

Az 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 102g. és 102h. sorral egészül ki:

[A B C D E

1. Felhívás azonosító jele Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve
Projekt indikatív támogatási kerete 

(Mrd Ft)
Szakmai elvárások]

102g.  IKOP-3.2.0-15
Győr elővárosi közlekedés 

fejlesztése (előkészítés)
Győr Megyei Jogú Város 

Önkormányzata

0,39  
(becsült támogatási 

intenzitás: 100%)

A kötöttpályás közlekedés bevonása Győr 
városi elővárosi közlekedésébe projekt 
megvalósíthatósági tanulmány szintű 
előkészítése.

102h. IKOP-3.2.0-15

A közösségi közlekedés 
fejlesztése elektromos 

autóbuszok beszerzésével 
Győrben és gazdasági 

övezetében (előkészítés)

Győr Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

0,42  
(becsült támogatási 

intenzitás: 100%)

Elektromos autóbuszok és a hozzájuk tartozó 
töltőoszlopok, valamint az ehhez kapcsolódó 
beruházások beszerzésének előkészítése.
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A Kormány 1876/2021. (XII. 3.) Korm. határozata
a KEHOP-1.3.0. és KEHOP-1.4.0. azonosító jelű felhívás keretében új projektek nevesítéséről, valamint 
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

 1. A Kormány a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés c)  pontjában meghatározott 
jogkörében eljárva
a) egyetért az 1. melléklet szerinti projektek kiemelt projektként történő nevesítésével,
b) egyetért a projektekhez kapcsolódó megvalósítási feladatok 1. melléklet szerinti finanszírozásával,
c) felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az  irányító hatóság útján gondoskodjon, 

a  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program módosításának Európai Bizottság általi elfogadását 
követően, a(z)
ca) „Belvízbiztonság növelése az Észak-Alföldön: TIVIZIG működési területén”,
cb) „Belvízbiztonság növelése a Dél-Alföldön: A Körtvélyesi szivattyútelep átépítése – LOT1”,
cc) „Árvízi biztonság növelése Dél-Duna területén”,
cd) „Árvízi biztonság növelése a FETIVIZIG területén”

 című projektek REACT EU forrás terhére történő elszámolásáról,
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a REACT EU forrás vizsgálatot követően azonnal

d) felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az  irányító hatóság útján gondoskodjon 
a(z)
da) „Belvízbiztonság növelése az Észak-Alföldön: FETIVIZIG működési területén”,
db) „Duna–Tisza közi Homokhátság vízhiányos ökológiai állapotának javítását, helyreállítását célzó 

vízkészlet-gazdálkodási projekt II. ütem – előkészítése”,
dc) „Nyírség Vízgazdálkodásának fejlesztését (vízpótlás, víztározás, helyi vízvisszatartás) célzó projekt 

előkészítés”,
dd) „A Rába és a Rábca folyó mentesített öblözeteinek árvízvédelmi fejlesztése”,
de) „Ágazati infrastruktúra fejlesztése”,
df ) „Árvízi biztonság növelés a Közép-Tisza völgyben”,
dg) „Árvízi biztonság növelése az ATIVIZIG területén”

 című projektek európai uniós forrás terhére történő elszámolásáról.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: az európai uniós forrás felülvizsgálatot követően azonnal

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

1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat] 2. melléklete az 1. melléklet 
szerint módosul.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1876/2021. (XII. 3.) Korm. határozathoz

 1.  Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 48n–48r. sorral egészül ki:

[A B C D E F G

1.
Felhívás 

azonosító jele
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt 

indikatív 

támogatási 

kerete  

(Mrd Ft)

Magyarország központi 

költségvetéséből 

megtéríthető indikatív önerő

(Mrd Ft)

Projekt 

benyújtásának 

várható ideje

Szakmai elvárások]

48n. KEHOP-1.3.0.

Belvízbiztonság 
növelése  

az Észak-Alföldön: 
TIVIZIG működési 

területén

Országos Vízügyi 
Főigazgatóság 

(konzorciumvezető), 
Tiszántúli Vízügyi 

Igazgatóság  
Konzorciuma

0,300 – 2021

A projekttel kapcsolatos szakmai elvárás  
a Berettyó–Sebes-Körös közi belvízrendszer egyes 
csatornáinak rekonstrukciója. A projekt keretében 
összesen mintegy 35,2 km mederszakasz kotrási, 
depóniarendezési és irtási feladatait kell elvégezni, 
műtárgyak iszaptalanítása történik.

48o. KEHOP-1.3.0.

Belvízbiztonság 
növelése  

a Dél-Alföldön: 
A Körtvélyesi 

szivattyútelep 
átépítése – LOT1

Országos Vízügyi 
Főigazgatóság 

(konzorciumvezető), 
Alsó-Tisza-vidéki 

Vízügyi Igazgatóság 
Konzorciuma

3,030 – 2021

A projekttel kapcsolatos szakmai elvárás  
a belvízi és árvízi biztonság megteremtése, 
valamint az energiahatékonyság biztosítása  
a Körtvélyesi belvíz öblözetben. Ennek érdekében 
a szivattyútelep átépítése során megvalósul 
a meglévő szivattyútelep teljes körű bontása, 
a megbontott töltéstest teljes helyreállítása, 
fejlesztése, komplett új szivattyútelep építése  
3,2 m3/s névleges teljesítménnyel, megközelítő út 
létesítése a töltéskorona burkolásával,  
új rámpák építése, szolgálati helyiség ivóvízellátása, 
víztisztító-beépítés.
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48p. KEHOP-1.3.0.

Belvízbiztonság 
növelése  

az Észak-Alföldön: 
FETIVIZIG működési 

területén

Országos Vízügyi 
Főigazgatóság 

(konzorciumvezető), 
Felső-Tisza-vidéki 

Vízügyi Igazgatóság 
Konzorciuma

0,500 – 2021

A projekttel kapcsolatos szakmai elvárás  
a csatornakotrás, depóniarendezés, irtási feladatok, 
műtárgyak eredeti állapotának helyreállítása, 
illetve korszerűsítése a 45. sz. Felsőszabolcsi 
belvízrendszer területén. A beavatkozások 
hozzájárulnak az éghajlatváltozás felszíni és 
felszín alatti vizekre gyakorolt káros hatásainak 
mérsékléséhez, a vízhiányos időszakokban 
jelentkező vízigények kielégítését, valamint  
a természetes vízkészletek hasznosíthatóságának 
növelését szolgálják a Felső-Tisza-vidéken.

48q. KEHOP-1.3.0.

Duna–Tisza közi 
Homokhátság 

vízhiányos ökológiai 
állapotának javítását, 

helyreállítását 
célzó vízkészlet-

gazdálkodási projekt 
II. ütem –  

előkészítése

Országos Vízügyi 
Főigazgatóság

4,500 – 2021

A projekttel kapcsolatos szakmai elvárás  
a Homokhátság területeinek sajátosságaihoz 
illeszkedő vízgazdálkodási, illetve tájhasználati 
beavatkozási módszerek előkészítése, figyelembe 
véve a gazdálkodási feltételek és az ökológiai 
állapot javítását.

48r. KEHOP-1.3.0.

Nyírség 
Vízgazdálkodásának 

fejlesztését (vízpótlás, 
víztározás, helyi 

vízvisszatartás) célzó 
projekt előkészítés

Országos Vízügyi 
Főigazgatóság 

(konzorciumvezető), 
Felső-Tisza-vidéki 

Vízügyi Igazgatóság 
Konzorciuma

2,800 – 2021

A projekttel kapcsolatos szakmai elvárás, hogy 
az előkészítés eredményeként későbbiekben 
megvalósuló beruházás hozzájáruljon a vízhiányos 
területek vízháztartásának javításához, elsősorban 
a vízvisszatartás eszközeivel, illetve a visszatartott 
vizek hasznosítását segítő több régiót érintő 
vízpótló és -elosztó rendszerek rekonstrukciójával 
és kiépítésével a Nyírségben.
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 2.  Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 69g–69l. sorral egészül ki:

[A B C D E F G

1.
Felhívás 

azonosító jele
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt 

indikatív 

támogatási 

kerete  

(Mrd Ft)

Magyarország központi 

költségvetéséből 

megtéríthető indikatív önerő

(Mrd Ft)

Projekt 

benyújtásának 

várható ideje

Szakmai elvárások]

69g. KEHOP-1.4.0.
Árvízi biztonság 

növelése a Dél-Duna 
területén

Országos Vízügyi 
Főigazgatóság 

(konzorciumvezető),
Dél-Dunántúli Vízügyi 

Igazgatóság,  
Alsó-Duna-völgyi 

Vízügyi Igazgatóság 
Konzorciuma

4,780 – 2021

A projekttel kapcsolatos szakmai elvárás a dunai és 
drávai árvízvédelmi rendszer, illetve a Jamai-patak 
kisvízfolyás védképességének biztosítása, növelése.
A projekt keretében vízosztó műtárgy 
rekonstrukcióra, új zsilip építésére, töltésfejlesztésre 
kerül sor.

69h. KEHOP-1.4.0.
Árvízi biztonság 

növelése a FETIVIZIG 
területén

Országos Vízügyi 
Főigazgatóság 

(konzorciumvezető),  
Felső-Tisza-vidéki 

Vízügyi Igazgatóság 
Konzorciuma

4,000 – 2021

A projekttel szembeni elsődleges szakmai 
elvárás a Kraszna I. rendű árvízvédelmi töltésein 
töltéskorona-burkolat építése. A fejlesztés 
eredményeként a Kraszna, a Tisza és a Batár bal 
part meghatározott szelvényein az árvízi biztonság 
növekedik.

69i. KEHOP-1.4.0.

A Rába és a Rábca 
folyó mentesített 

öblözeteinek 
árvízvédelmi 

fejlesztése

Országos Vízügyi 
Főigazgatóság 

(konzorciumvezető),  
Észak-Dunántúli 

Vízügyi Igazgatóság 
Konzorciuma

3,900 – 2021

A projekttel kapcsolatos szakmai elvárás a Rába 
és Rábca folyók mentén összetett vízgazdálkodási 
fejlesztések megvalósítása. A fejlesztés 
megvalósulása során a Rába folyó Sárvár alatti 
szakaszán a másodrendű védvonal jogszabályi 
előírásokra történő kiépítése, valamint a Rábca 
menti zsilipek (Börcsi, Mosonszentmiklósi, Lébényi, 
Mosonszentjánosi) átépítésére kerül sor.
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69j. KEHOP-1.4.0.
Ágazati infrastruktúra 

fejlesztése

Országos Vízügyi 
Főigazgatóság 

(konzorciumvezető),  
Közép-Tisza-vidéki 

Vízügyi Igazgatóság,  
Körös-vidéki 

Vízügyi Igazgatóság 
Konzorciuma

5,600 – 2021

A projekttel kapcsolatos szakmai elvárás a belvízi 
és árvízi biztonság feltételeinek javítása, valamint 
a védekezés hatékonyságának növelése, egyes 
szivattyútelepeken, szervizutakon és védekezési 
létesítményen a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi 
Igazgatóság működési területén.

69k. KEHOP-1.4.0.

Árvízi biztonság 
növelése  

a Közép-Tisza 
völgyben

Országos Vízügyi 
Főigazgatóság 

(konzorciumvezető),  
Közép-Tisza-vidéki 

Vízügyi Igazgatóság,  
Észak-magyarországi 
Vízügyi Igazgatóság,  
Körös-vidéki Vízügyi 

Igazgatóság,  
Tiszántúli-Vízügyi 

Igazgatóság  
Konzorciuma

7,550 – 2021

A projekttel kapcsolatos szakmai elvárás 
árvízvédelmi fejlesztések megvalósítása több 
Vízügyi Igazgatóság működési területén  
az alábbi beavatkozásokkal. Tisza-tó védelmi 
biztonsági rendszerének rekonstrukcióját, továbbá 
Martfű térségében a Tisza bal parti árvízvédelmi 
töltésének áthelyezése (KÖTIVIZIG).  
Hernád folyó menti árvízvédelmi szakaszokon 
található műtárgyak rekonstrukciója (ÉMVIZIG).  
A Hortobágy-Berettyó térségében található három 
gátőrtelep megközelítését biztosító útépítés 
(KÖVIZIG). Tisza bal partján lévő árvízvédelmi 
töltés útburkolatának helyreállítása, cseréje és 
töltéstartozékok korszerűsítése (TIVIZIG).

69l. KEHOP-1.4.0.
Árvízi biztonság 

növelése az ATIVIZIG 
területén

Országos Vízügyi 
Főigazgatóság 

(konzorciumvezető), 
Alsó-Tisza-vidéki 

Vízügyi Igazgatóság 
Konzorciuma

1,000 – 2021

A projekttel kapcsolatos szakmai elvárás  
a Tisza alsó szakaszán az árvízi biztonság növelése, 
ezáltal az árvízi kockázat csökkentése  
a jogszabályi előírásokkal összhangban  
az elsőrendű árvízvédelmi töltés magasításával és  
a tervezett üzemi útszakaszok kiépítésével. 
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A Kormány 1877/2021. (XII. 3.) Korm. határozata
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 
1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

 1.  A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.)  
Korm. határozat [a továbbiakban: 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat] 1/A. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1/A. A Kormány
a) jóváhagyja a  TOP 1. prioritása 508,904 milliárd forint összegű meghirdethető keretét, amely 137,104 milliárd 
forinttal haladja meg a TOP 1. prioritásának keretét,
b) jóváhagyja a  TOP 2. prioritása 277,186 milliárd forint összegű meghirdethető keretét, amely 123,786 milliárd 
forinttal haladja meg a TOP 2. prioritásának keretét,
c) jóváhagyja a  TOP 3. prioritása 238,031 milliárd forint összegű meghirdethető keretét, amely 29,131 milliárd 
forinttal haladja meg a TOP 3. prioritásának keretét,
d) jóváhagyja a TOP 5. prioritása 97,054 milliárd forint összegű meghirdethető keretét, amely 10,854 milliárd forinttal 
haladja meg a TOP 5. prioritásának keretét.”

 2.  Az 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1/D. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1/D. A Kormány felhívja a pénzügyminisztert, hogy a TOP végrehajtásáért felelős irányító hatóság útján gondoskodjon 
a TOP 7. prioritás maradványforrásának a TOP 1. prioritásra történő átcsoportosítási lehetőségének megvizsgálásáról.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: 2021. december 31.”

 3.  Az 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet
3.1. 1. pontjában foglalt táblázat

3.1.1.  C:2 mezőjében az „51,236” szövegrész helyébe az „51,503” szöveg,
3.1.2.  C:3 mezőjében a „29,841” szövegrész helyébe a „30,447” szöveg,
3.1.3.  C:4 mezőjében a „63,471” szövegrész helyébe a „63,739” szöveg,
3.1.4.  C:5 mezőjében a „47,294” szövegrész helyébe a „71,400” szöveg,
3.1.5.  C:6 mezőjében az „56,076” szövegrész helyébe az „56,511” szöveg,
3.1.6.  C:7 mezőjében a „41,896” szövegrész helyébe a „42,444” szöveg,
3.1.7.  C:8 mezőjében a „6,364” szövegrész helyébe a „6,601” szöveg,
3.1.8.  C:9 mezőjében a „8,060” szövegrész helyébe a „8,078” szöveg,
3.1.9.  C:10 mezőjében a „37,017” szövegrész helyébe a „38,895” szöveg,
3.1.10.  C:11 mezőjében a „15,984” szövegrész helyébe a „21,984” szöveg,
3.1.11.  C:12 mezőjében a „18,576” szövegrész helyébe a „18,973” szöveg,
3.1.12.  C:13 mezőjében a „92,657” szövegrész helyébe a „93,295” szöveg,
3.1.13.  C:14 mezőjében a „4,985” szövegrész helyébe az „5,034” szöveg,

3.2. 2. pontjában foglalt táblázat
3.2.1.  C:2 mezőjében a „23,063” szövegrész helyébe a „22,895” szöveg,
3.2.2.  C:3 mezőjében a „63,560” szövegrész helyébe a „65,693” szöveg,
3.2.3.  C:4 mezőjében a „44,985” szövegrész helyébe a „45,429” szöveg,
3.2.4.  C:5 mezőjében az „5,636” szövegrész helyébe az „5,830” szöveg,
3.2.5.  C:6 mezőjében a „15,799” szövegrész helyébe a „16,576” szöveg,
3.2.6.  C:7 mezőjében a „118,170” szövegrész helyébe a „120,764” szöveg,

3.3. 3. pontjában foglalt táblázat
3.3.1. C:2 mezőjében a „66,060” szövegrész helyébe a „67,856” szöveg,
3.3.2. C:3 mezőjében a „66,624” szövegrész helyébe a „66,843” szöveg,
3.3.3. C:4 mezőjében a „12,397” szövegrész helyébe a „12,519” szöveg,
3.3.4. C:5 mezőjében a „28,056” szövegrész helyébe a „29,371” szöveg,
3.3.5. C:6 mezőjében a „61,538” szövegrész helyébe a „61,441” szöveg,

3.4. 4. pontjában foglalt táblázat
3.4.1. C:2 mezőjében a „21,399” szövegrész helyébe a „21,390” szöveg,
3.4.2. C:3 mezőjében a „16,326” szövegrész helyébe a „16,278” szöveg,
3.4.3. C:4 mezőjében a „16,377” szövegrész helyébe a „16,598” szöveg,
3.4.4. C:5 mezőjében a „4,484” szövegrész helyébe a „4,518” szöveg,
3.4.5. C:7 mezőjében a „9,046” szövegrész helyébe a „8,946” szöveg,
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3.5. 5. pontjában foglalt táblázat
3.5.1. C:2 mezőjében a „30,910” szövegrész helyébe a „30,938” szöveg,
3.5.2. C:3 mezőjében a „28,389” szövegrész helyébe a „28,381” szöveg,
3.5.3. C:7 mezőjében a „7,186” szövegrész helyébe a „8,418” szöveg,

3.6. 6. pontjában foglalt táblázat
3.6.1. C:3 mezőjében a „7,406” szövegrész helyébe a „6,953” szöveg,
3.6.2. C:4 mezőjében a „22,214” szövegrész helyébe a „22,200” szöveg,
3.6.3. C:5 mezőjében a „28,280” szövegrész helyébe a „28,624” szöveg,
3.6.4. C:6 mezőjében a „19,576” szövegrész helyébe a „19,797” szöveg,
3.6.5. C:8 mezőjében a „35,060” szövegrész helyébe a „34,961” szöveg,
3.6.6. C:9 mezőjében a „8,085” szövegrész helyébe a „7,956” szöveg,
3.6.7. C:10 mezőjében a „26,231” szövegrész helyébe a „26,071” szöveg,
3.6.8. C:11 mezőjében a „23,119” szövegrész helyébe a „23,023” szöveg,
3.6.9. C:13 mezőjében az „5,939” szövegrész helyébe az „5,789” szöveg,
3.6.10. C:16 mezőjében a „23,430” szövegrész helyébe a „24,636” szöveg,
3.6.11. C:17 mezőjében a „2,492” szövegrész helyébe a „2,092” szöveg,
3.6.12. C:18 mezőjében a „13,042” szövegrész helyébe a „13,112” szöveg,
3.6.13. C:21 mezőjében a „24,705” szövegrész helyébe a „25,326” szöveg,
3.6.14. C:22 mezőjében a „45,532” szövegrész helyébe a „45,915” szöveg,
3.6.15. C:23 mezőjében a „13,053” szövegrész helyébe a „12,989” szöveg,
3.6.16. C:25 mezőjében a „24,526” szövegrész helyébe a „25,057” szöveg,
3.6.17. C:27 mezőjében a „19,755” szövegrész helyébe a „19,512” szöveg,
3.6.18. C:28 mezőjében a „19,430” szövegrész helyébe a „20,189” szöveg,
3.6.19. C:29 mezőjében a „8,865” szövegrész helyébe a „9,562” szöveg,
3.6.20. C:30 mezőjében a „3,398” szövegrész helyébe a „3,555” szöveg,
3.6.21. C:31 mezőjében a „6,690” szövegrész helyébe a „6,872” szöveg,
3.6.22. C:32 mezőjében az „5,725” szövegrész helyébe az „5,174” szöveg,
3.6.23. C:33 mezőjében a „4,078” szövegrész helyébe a „3,678” szöveg,
3.6.24. C:34 mezőjében a „7,253” szövegrész helyébe a „6,853” szöveg,
3.6.25. C:35 mezőjében a „20,928” szövegrész helyébe a „20,985” szöveg

lép.
 4.  Hatályát veszti az 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat 24. sora.
 5.  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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	A Kormány 1873/2021. (XII. 3.) Korm. határozata
	a Békés Megyei Központi Kórház kiszolgáló infrastruktúrájának rekonstrukcióját, valamint többirányú hasznosítását célzó beruházás előkészítési feladataihoz szükséges forrás biztosításáról

	A Kormány 1874/2021. (XII. 3.) Korm. határozata
	a Színházi Olimpia 2023. évi magyarországi megrendezéséhez szükséges többletforrás biztosításáról

	A Kormány 1875/2021. (XII. 3.) Korm. határozata
	Győr elővárosi közlekedés fejlesztése, valamint a közösségi közlekedés fejlesztése elektromos autóbuszok beszerzésével Győrben és gazdasági övezetében megnevezésű projektek előkészítésének támogatásáról és ezzel összefüggésben az Integrált Közlekedésfejle

	A Kormány 1876/2021. (XII. 3.) Korm. határozata
	a KEHOP-1.3.0. és KEHOP-1.4.0. azonosító jelű felhívás keretében új projektek nevesítéséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1877/2021. (XII. 3.) Korm. határozata
	a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1005/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
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