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III.

8085

Kormányrendeletek

A Kormány 539/2021. (IX. 21.) Korm. rendelete
az orvos- és egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatók járványügyi védekezésben történő
részvételéről
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírusvilágjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) Az orvos-, egészségtudományi képzésben részt vevő hallgató (a továbbiakban: hallgató) – egészségügyi
tevékenység végzésére való jogosultság nélkül – kirendelhető
a)
fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) szervezésében SARS-CoV-2 koronavírus
kimutatására alkalmas antigén gyorsteszttel a járványügyi készültség során működő Operatív Törzs által
meghatározott rendben és ütemezéssel végrehajtott vizsgálat (a továbbiakban: vizsgálat) elvégzésére,
b)
egészségügyi szolgáltatóhoz vizsgálat elvégzésére,
c)
egészségügyi szolgáltatóhoz egészségügyi válsághelyzeti feladatok ellátására.
(2) A kormányhivatal általi kirendeléssel a hallgató és a felsőoktatási intézmény között a nemzeti felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 44. § (1) bekezdés b) pontja szerinti hallgatói munkaszerződés jön
létre. A hallgatói munkaszerződés során szerzett munkatapasztalat kreditértékét az Nftv. 49. § (6) bekezdése szerint
a kreditátviteli bizottság állapítja meg. A kirendeléssel érintett hallgató tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését
a felsőoktatási intézmény a hallgatói munkaszerződésre tekintettel szervezi meg. A hallgatói munkaszerződés
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 4.13. pontja szerinti jövedelemnek
minősül.
(3) A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.)
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a társadalombiztosítás ellátásaira
jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 17. § (2) bekezdés b) pontjától
eltérően a biztosítási kötelezettség alóli mentesülést a (1) bekezdés szerinti hallgató vonatkozásában az Nftv. 44. §
(1) bekezdés b) pontja szerinti hallgatói munkaszerződés alapján létrejött jogviszonyra is alkalmazni kell.
(4) A veszélyhelyzet ideje alatt a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 5. § (1) bekezdés
e) pont eb) alpontjától eltérően az adófizetési kötelezettség alóli mentesülést a (3) bekezdés szerinti hallgató
vonatkozásában az Nftv. 44. § (1) bekezdés b) pontja szerinti hallgatói munkaszerződés alapján létrejött
jogviszonyra is alkalmazni kell.
(5) A 2021/2022. tanévben az orvos- és egészségtudományi képzési területen képzést folytató felsőoktatási
intézmények az orvos- és egészségtudományi képzésben részt vevő hallgatókra nézve az Nftv. 108. § 5. és
40. pontjában a félév, illetve a tanév hosszára meghatározott időtartamoktól, továbbá a szorgalmi időszak és
a vizsgaidőszak tanév rendjében meghatározott időtartamaitól a kirendelések idejét figyelembe véve eltérhetnek.
(6) Az orvos- és egészségtudományi képzési területen képzést folytató felsőoktatási intézmények az (1) bekezdésben
meghatározott esetben kirendelt hallgatókra nézve a 2021/2022. tanévben a szorgalmi időszakban teljesített
feladatok, megírt zárthelyi dolgozatok, elkészített beszámolók alapján adott félévközi jegy, valamint félévközi
követelmények és a vizsga alapján együttesen vagy kizárólag a vizsgán tanúsított tudás alapján adott vizsgajegy
megszerzésének módjára nézve, továbbá a sikertelen félévközi teljesítések pótlásának lehetőségeire, a sikertelen
vizsgák egy vizsgaidőszakon belüli vizsgalehetőségeinek számára, egy adott tantárgynak a tanulmányok
során való újabb felvételi lehetőségeire nézve az Nftv. rendelkezéseinek figyelembevételével a tanulmányi és
vizsgaszabályzatukban foglaltaktól eltérően, a hallgató számára kedvezőbb feltételeket biztosítva rendelkezhetnek.

8086

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 173. szám

(7) A kormányhivatal kezeli
a)
a kirendelés és a vizsgálatok megszervezése céljából a hallgató
aa)
kirendeléséhez, hallgatói munkaszerződése megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges
személyazonosító adatait,
ab)
elérhetőségi adatait,
b)
a vizsgálat elvégzése céljából az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott vizsgált személyek
ba)
nevét,
bb)
Társadalombiztosítási Azonosító Jelét,
bc)
foglalkoztatójának megnevezését,
bd)
vizsgálatának eredményét.
(8) A kormányhivatal
a)
a (7) bekezdés a) pontja szerinti adatokat a kirendelés – illetve az azzal összefüggő kötelezettségekkel való
elszámolás – időtartamában,
b)
a (7) bekezdés b) pontja szerinti adatokat a vizsgálat eredményéről kitöltött adatlap egy példányának
a tesztelésben részt vett személynek történő átadásáig, másik példányának a tesztvevők által a megyei
(fővárosi) tisztifőorvosnak történő átadásáig
kezeli.
2. §		
A kirendelés időtartama alatt a hallgató számára szállás biztosítása, az étkeztetés megszervezése az egészségügyi
szolgáltató feladata, amelyet szükség szerint a kirendelést végző kormányhivatal bevonásával lát el.
3. §		
A járványügyi védekezésben igazoltan önkéntesen részt vevő hallgató (a továbbiakban: önkéntes hallgató) esetén
az önkéntes tevékenysége során szerzett munkatapasztalat kreditértékét az Nftv. 49. § (6) bekezdése szerint
a kreditátviteli bizottság állapítja meg. A tanulmányi és vizsgakötelezettségre vonatkozó, 1. § (5)–(6) bekezdésében
foglalt rendelkezéseket az önkéntes hallgatókra is alkalmazni szükséges.
4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 5. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

5. §

(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
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IV.

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

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 37/2021. (IX. 21.) MNB rendelete
a jegybanki alapkamat mértékéről
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának döntésére tekintettel a következőket rendelem el:
1. §		
A jegybanki alapkamat mértéke 1,65%.
2. §

(1) Ez a rendelet 2021. szeptember 22-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a jegybanki alapkamat mértékéről szóló 27/2021. (VIII. 24.) MNB rendelet.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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A Kormány tagjainak rendeletei

A honvédelmi miniszter 18/2021. (IX. 21.) HM rendelete
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet, valamint a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló
7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 18. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában
meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosítása
1. §		
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.)
HM rendelet 70. alcíme a következő 259. §-sal egészül ki:
„259. § (1) Az az önkéntes tartalékos, aki a Hjt. 214. § (1a) bekezdése szerint létesít önkéntes tartalékos szolgálati
viszonyt, a honvédségi szervezet felhívására legkésőbb az alapkiképzés befejezéséig nyilatkozatban vállalhatja, hogy
az alapkiképzésen túl szakbeosztások betöltéséhez szükséges szakkiképzésen vesz részt, az alábbi fegyvernemek és
szakcsapatok vonatkozásában:
a) lövész,
b) harckocsizó,
c) tüzér,
d) felderítő,
e) műszaki,
f ) vegyivédelem,
g) híradó-informatika,
h) hadtáp,
i) közlekedés és szállítás,
j) egészségügyi,
k) katonai rendész,
l) rohamlövész.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozattételének lehetőségéről a 237. § (4a) bekezdése szerinti önkéntes tartalékos
szolgálatra jelentkezőt a jelentkezéskor tájékoztatni kell.
(3) Az (1) bekezdés szerinti szakkiképzési követelményeket a Magyar Honvédség parancsnoka állapítja meg.”

2. A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet
módosítása
2. §		
A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet VI. Fejezete
a következő 74/D. §-sal egészül ki:
„74/D. § Az a Hjt. 214. § (1a) bekezdése szerinti önkéntes tartalékos katona, aki a Hjt.vhr. 259. § (1) bekezdése szerinti
szakkiképzést vállal, – a 74–74/C. §-tól eltérően – a szakkiképzéstől kezdődően a tényleges szolgálatteljesítés
időtartamára egyösszegű havi illetményként a garantált bérminimumnak megfelelő összegre jogosult.”
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3. Záró rendelkezések
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Dr. Benkő Tibor s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter 19/2021. (IX. 21.) HM rendelete
a külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (7) bekezdés a) pont ac) alpontjában, a honvédelemről és
a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. §
(2) bekezdés f ) pontjában, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 30. pontjában, valamint
a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 93. § 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben
eljárva,
a 12. § i) pontja tekintetében a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59. § (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet
138. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró külgazdasági és külügyminiszterrel egyetértésben –
a következőket rendelem el:
1. §		
A külföldi szolgálatot teljesítők egyes járandóságairól szóló 8/2018. (VI. 22.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a
a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Az ideiglenes külföldi szolgálatot teljesítők kivételével az állomány tagja köteles az állomáshely szerinti
országra meghatározott külszolgálati ellátmány devizanemének megfelelő devizaszámlát vagy ennek fogadására
alkalmas forint fizetési számlát (a továbbiakban együtt: devizaszámla) nyitni, ha részére a Honvédség devizában
pénzbeli juttatást biztosít.”
2. §		
Az R. 30. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A tárgyhavi külszolgálati ellátmányt és átalány-költségtérítést)
„b) a külföldi szolgálat megszűnése vagy megszüntetése esetén a külföldi szolgálat vezénylési okmányban
megállapított utolsó napját követő 7. napig kell az állomány tagja devizaszámlájára átutalni.”
3. §		
Az R. 32. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) Ha a tandíjköltséget az állomány tagjának egy összegben kell befizetnie, akkor a Honvédség pénzügyi
feladatokat ellátó központi szervezetének vezetője engedélyezheti a tandíjköltséghez történő hozzájárulás
jóváhagyott összegének előlegként történő kifizetését. A folyósított előleggel az állomány tagja a folyósítás napjától
számított 30 napon belül, a tárgyév novemberében folyósított előleggel legkésőbb tárgyév december 15-ig köteles
elszámolni.”
4. §		
Az R. 34. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az illetményelőleg folyósítását a központi keret terhére az állományilletékes parancsnok engedélyezheti.
Az illetményelőleget a külföldi szolgálat időtartama alatt, de legkésőbb a tárgyév december 5-ig kell visszafizetni.”
5. §		
Az R. 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„37. § (1) Az állomány tagja részére – kérelmére – egyszeri alkalommal legfeljebb 2000 EUR vagy annak megfelelő
összegű USD vagy angol font (a továbbiakban: GBP) utazási kölcsönt kell a kiküldött által az illetékes pénzügyi
ellátó szerv felé meghatalmazáson megjelölt devizaszámlára folyósítani a külföldi szolgálat vezénylési okmányban
megállapított első napját megelőző 10 napon belül.
(2) Az utazási kölcsönt legkésőbb a folyósítást követő 6 hónapon belül kell a Honvédség részére átutalással
visszatéríteni.”
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6. §		
Az R. 40. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés szerinti külszolgálati ellátmány és családi átalány-költségtérítés előleg- és kölcsönlevonással
nem terhelhető.”
7. §		
Az R. 53. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az állomány tagja kérelmére az illetékes pénzügyi ellátó szerv legfeljebb 500 EUR vagy annak megfelelő összegű
USD ellátmányelőleget folyósít, legkorábban a külföldi szolgálat vezénylési okmányban megállapított első napját
megelőző 30. napon, legkésőbb a kiutazást követő 5. napon.”
8. §		
Az R. 29. alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:

„29. Előleg és kölcsön”
9. §		
Az R. 54. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„54. § Az állomány 44. § (3) bekezdése szerinti tagja a 34. § szerint jogosult illetményelőlegre, továbbá a 37. § szerinti
utazási kölcsönre azzal az eltéréssel jogosult, hogy
a) az utazási kölcsön felvételekor írásban nyilatkozik arról, hogy engedélyezi a részére folyósított kölcsön
törlesztőrészleteinek a külszolgálati ellátmány és az 55. § szerinti költségtérítés havi együttes összegéből történő
levonását, vagy vállalja annak átutalással történő visszatérítését,
b) az utazási kölcsönt az a) pont szerinti nyilatkozatának megfelelően, de legfeljebb a végleges hazautazást követő
15 napon belül köteles a Honvédségnek átutalással visszatéríteni,
c) az utazási kölcsön a külföldi szolgálat vezénylési okmányban megállapított első napot megelőzően legfeljebb
30 nappal kerülhet részére folyósításra.”
10. §		
Az R. 91. § (2) bekezdés 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az állomány 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti tagja és a KNBSZ közalkalmazotti vagy honvédelmi alkalmazotti
jogviszonyban álló tagja esetében]
„17. a 37. §-t azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a kérelem alapján biztosított utazási kölcsönt a kiutazást
megelőző 8 napon belül kell kifizetni, és”
11. §		
Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
12. §		
Az R.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
lép.

28. § (2) bekezdésében az „előleg” szövegrész helyébe a „kölcsön” szöveg,
31. § (4) bekezdésében az „az előleg” szövegrész helyébe az „a kölcsön” szöveg,
35. § (4) bekezdésében az „ellátmányelőlegre” szövegrész helyébe az „ellátmánykölcsönre” szöveg,
36. § (3) bekezdésében, 68. § (2) bekezdésében, 91. § (2) bekezdés 15. és 16. pontjában az „ellátmányelőleg”
szövegrész helyébe az „ellátmánykölcsön” szöveg,
43. § (2) bekezdésében, 44. § (2) bekezdés b) pontjában a „visszatéríteni” szövegrész helyébe az „átutalással
visszatéríteni” szöveg,
44. § (2) bekezdés a) pontjában a „befizetését” szövegrész helyébe a „Honvédség részére történő
visszautalását” szöveg,
47. § (1) bekezdésében az „az illetékes pénzügyi ellátó szerv” szövegrész helyébe az „a Honvédség pénzügyi
feladatokat ellátó központi szervezete” szöveg,
83. § (2) bekezdésében a „közalkalmazott” szövegrész helyébe a „közalkalmazott, illetve honvédelmi
alkalmazott” szöveg,
85. § (4a) bekezdésében az „az előleg” szövegrész helyébe az „a kölcsön” szöveg

13. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
		
		

Dr. Benkő Tibor s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 19/2021. (IX. 21.) HM rendelethez
1. Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat 37. sora helyébe a következő sor lép:

1.

37.

(A

B

C

D

Állomáshely szerinti ország

Ellátmányalap összege

Pénznem

Élhetőségi index)

1213

USD

40%

Irak

2. Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat 46. sora helyébe a következő sor lép:

1.

46.

(A

B

C

D

Állomáshely szerinti ország

Ellátmányalap összege

Pénznem

Élhetőségi index)

1206

USD

5%

Kuvait

3. Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat 47. sora helyébe a következő sor lép:

1.

47.

(A

B

C

D

Állomáshely szerinti ország

Ellátmányalap összege

Pénznem

Élhetőségi index)

1311

USD

20%

Libanon
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 18/2021. (IX. 21.) OGY határozata
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló
5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról*
1. Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.)
OGY határozat 1. pontja a következők szerint módosul:
Az Országgyűlés
a Kulturális bizottságba
L. Simon László (Fidesz) korábban megüresedett alelnöki helyére
Dunai Mónikát (Fidesz)
a bizottság alelnökévé megválasztja.
2. Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba.
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Dr. Steinmetz Ádám s. k.,

Dr. Szűcs Lajos s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 19/2021. (IX. 21.) OGY határozata
Ander Balázs országgyűlési képviselő mentelmi ügyében**
Az Országgyűlés Ander Balázs országgyűlési képviselő mentelmi
13.Bpk.119/2021/2/I. számú átiratával érintett ügyben nem függeszti fel.

jogát

a

Nagyatádi

Dr. Latorcai János s. k.,
az Országgyűlés alelnöke

Dr. Steinmetz Ádám s. k.,

Dr. Szűcs Lajos s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2021. szeptember 20-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyűlés a 2021. szeptember 20-i ülésnapján fogadta el.

Járásbíróság
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Az Országgyűlés 20/2021. (IX. 21.) OGY határozata
Ander Balázs országgyűlési képviselő mentelmi ügyében*
Az Országgyűlés Ander Balázs országgyűlési képviselő mentelmi
13.Bpk.120/2021/2/I. számú átiratával érintett ügyben nem függeszti fel.

jogát

a

Nagyatádi

Járásbíróság

Dr. Latorcai János s. k.,
az Országgyűlés alelnöke

Dr. Steinmetz Ádám s. k.,

Dr. Szűcs Lajos s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 21/2021. (IX. 21.) OGY határozata
Simonka György országgyűlési képviselő mentelmi ügyében**
Az Országgyűlés Simonka György országgyűlési képviselő mentelmi jogát a Gyulai Járásbíróság 11.Bpk.134/2020/37.
számú átiratával érintett ügyben nem függeszti fel.
Dr. Latorcai János s. k.,
az Országgyűlés alelnöke

Dr. Steinmetz Ádám s. k.,

Dr. Szűcs Lajos s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 22/2021. (IX. 21.) OGY határozata
Stummer János országgyűlési képviselő mentelmi ügyében***
Az Országgyűlés Stummer János országgyűlési képviselő mentelmi jogát a Dunaújvárosi Járásbíróság
2.Bpk.138/2021/5. számú átiratával érintett ügyben nem függeszti fel.
Dr. Latorcai János s. k.,
az Országgyűlés alelnöke

Dr. Steinmetz Ádám s. k.,

Dr. Szűcs Lajos s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2021. szeptember 20-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyűlés a 2021. szeptember 20-i ülésnapján fogadta el.
*** A határozatot az Országgyűlés a 2021. szeptember 20-i ülésnapján fogadta el.
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A Kormány 1637/2021. (IX. 21.) Korm. határozata
Magyarország Kormánya és a Magyarországi Baptista Egyház közötti megállapodás megkötéséről és az azzal
összefüggő feladatokról
A Kormány
1. e határozat 1. mellékleteként közzéteszi a Magyarország Kormánya és a Magyarországi Baptista Egyház között
2021. szeptember 20-án létrejött Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás), és ezzel egyidejűleg a Magyar
Köztársaság Kormánya és a Magyarországi Baptista Egyház között 1998. december 10-én aláírt megállapodás
közzétételéről szóló 1044/2001. (IV. 20.) Korm. határozatot visszavonja;
2. felhívja az érintett minisztereket, hogy a Megállapodásban foglaltak végrehajtásáról gondoskodjanak.
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
igazságügyi miniszter
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1637/2021. (IX. 21.) Korm. határozathoz
MEGÁLLAPODÁS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ KÖZÖTT
PREAMBULUM
(1) Magyarország Kormánya (a továbbiakban: Kormány) és a Magyarországi Baptista Egyház (a továbbiakban: Baptista
Egyház, a továbbiakban együttesen: Felek) annak érdekében, hogy rögzítsék azokat a kormányzati és egyházi
feladatokat, amelyek a Felek együttműködését meghatározzák, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyarországi
Baptista Egyház között 1998. december 10-én aláírt megállapodás közzétételéről szóló 1044/2001. (IV. 20.)
Korm. határozat mellékletében foglaltakat megújítják és kiegészítik.
(2) A Kormány nagyra értékeli a Baptista Egyház történelmi hagyományait, magyarországi missziójának 1523-ra
datálható kezdetét, ennek közel 500 éves múltját, amely az 1895. évi XLIII. törvénycikk alapján 1905-ben állami
elismerést nyert, a nemzet erkölcsi és szellemi felemelkedése érdekében tett, hitéből fakadó erőfeszítéseit,
részvételét a magyar szabadságküzdelmekben, az ország polgárosodása és az európai kultúrába való
bekapcsolódása terén vállalt szerepét, szolgálatát a nemzet identitásának és kultúrájának megőrzése és fejlesztése
érdekében.
(3) A Kormány üdvözli, hogy a Baptista Egyház oktatás-nevelési (köznevelési, szakképzési, felnőttoktatási, felsőoktatási),
kulturális, szociális, egészségügyi és más közéleti intézményeket működtet, és ezáltal részt vállal a közszolgálati
feladatok ellátásában, a közjó előmozdításában.
(4) A Kormány elismeri a Baptista Egyház azon közéleti törekvéseit, amelyek hozzájárultak és hozzájárulnak ahhoz,
hogy Magyarország megbecsült tagja legyen az európai nemzetek közösségének, hogy Magyarország elősegítse
a határon kívül élő magyarság, így a Magyarországi Baptisták Világszövetségébe tartozó magyar baptisták
identitásának és kultúrájának megőrzésére, fejlesztésére irányuló erőfeszítését és a Baptista Egyház azon törekvését,
hogy nemzetünk értékeit és törekvéseit képviselje a világ valamennyi országában.
(5) A Baptista Egyház nagyra értékeli a Kormány azon erőfeszítéseit, amelyek a családok helyzetének és
a gyermekvállalás körülményeinek javítására, az európai keresztény értékek megőrzésére vonatkoznak, amelyek
a Baptista Egyház alapértékeihez és célkitűzéseihez is tartoznak.
(6) A Baptista Egyház üdvözli a Kormány azon szándékát, hogy – Magyarország történelmi hagyományainak
megfelelően – az egyházakat bevonja a közfeladatok ellátásába.
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(7) A Baptista Egyház elismeri a Kormány törekvéseit az egyházi iskolai, óvodai hittanoktatás, a választható hit- és
erkölcstanoktatás (a továbbiakban együtt: hittanoktatás), valamint az egyház által fenntartott intézményekben folyó
hitéleti oktatás támogatására és a mindezekhez szükséges anyagi források biztosítására.
(8) A Baptista Egyház kinyilvánítja, hogy a Kormány törekvéseinek megvalósításában saját értékrendjéből és bibliai
meggyőződéséből kiindulva a továbbiakban is együtt kíván működni a Kormánnyal.
(9) Jelen Megállapodás hatálya kiterjed a Baptista Egyház hitéleti, közösségszervező, közfeladat-ellátó, társadalmi
és egyes közéleti tevékenységei állam általi anyagi támogatásával összefüggő kérdésekre, valamint azokra
a garanciákra, amelyek a jogok és kötelezettségek jóhiszemű gyakorlását hivatottak elősegíteni.
(10) A jelen Megállapodás a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási
közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény (a továbbiakban: Ehtv.) 9/G. § (2) bekezdése szerinti átfogó
megállapodásnak minősül.
(11) Jelen Megállapodás elsősorban Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény) lelkiismereti és
vallásszabadság jogáról szóló VII. cikkét, az Ehtv.-t, a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről
szóló 1991. évi XXXII. törvényt (a továbbiakban: Etv.), az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi
feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvényt (a továbbiakban: Eftv.), valamint a Magyarországon működő más bevett
egyházakkal kötött megállapodások általános rendelkezéseit figyelembe véve, alkalmazva és azokkal összhangban
szabályozza a Felek kapcsolatát.
(12) A Felek kölcsönösen elismerik egymás azon szándékát, hogy a Baptista Egyház és az állam együttműködését
az Alaptörvényben, valamint az Ehtv.-ben foglaltak szerint megújítják. A Baptista Egyház az általa a jelen
Megállapodásban vállalt kötelezettségeknek az erre a célra létrehozott belső egyházi jogi személyei útján is eleget
tehet.

ELSŐ FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. cikkely
A Baptista Egyház az Ehtv. 9/G. §-a szerinti bevett egyház, önkormányzattal rendelkező jogi személy, amely
gondoskodik a hitelveit követők vallásgyakorlatának hitéleti és ebből fakadó közösségszervező, közfeladat-ellátó,
társadalmi és közéleti tevékenységének ellátásáról.

2. cikkely
A Kormány elismeri a Baptista Egyház önkormányzatát, irányítására, felügyeletére szervet az Ehtv. 8. §-ában foglaltak
szerint nem hoz létre.

MÁSODIK FEJEZET
I. HITÉLETI FELADATOK
3. cikkely
(1) A Baptista Egyház hitelvei szerint gondoskodik hitéleti tevékenysége körében istentiszteletek, vallási cselekmények
és szertartások végzéséről, a vallási meggyőződés kifejezésre juttatásáról, nyilvános gyakorlásáról és tanításáról.
(2) A Baptista Egyház Istentől kapott küldetése alapján a közösségek javára munkálkodik, feladatának tekinti
a társadalom, benne az egyedülállók és a családok, a következő nemzedékek, a hátrányos helyzetben lévők, illetve
speciális szükségekkel élők és a határon túli magyar közösségek segítését.
(3) Istentől kapott szolgálatában kész a rendelkezésre álló emberi és anyagi erőforrásokat a közösség javára
kamatoztatni, ingatlanjait a helyi közösségek szolgálatában használni.

4. cikkely
A Baptista Egyház a vallás szabad gyakorlását biztosító alapjog alapján feladatának tekinti, hogy az olyan
köznevelési, szakképzési, felsőoktatási, kulturális, szociális és gyermekjóléti, egészségügyi, illetőleg gyermekés ifjúságvédelmi intézményeken belül, amelyek nem a Baptista Egyház fenntartásában vannak, valamint
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény, illetve a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény szerinti jogviszonyban állók számára
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szolgálatteljesítésük során és a büntetés-végrehajtási intézetekben – a szervezetek működési rendjével
összhangban – lehetővé váljon az istentiszteleteken, vallásos szertartásokon és cselekményekben való részvétel
azok számára, akik ezt igénylik.

5. cikkely
(1) A Kormány az állam és a vallási közösségek Alaptörvény szerinti különvált működésének elve alapján és
a vallásszabadság biztosítása érdekében tiszteletben tartja a Baptista Egyház önkormányzatát, biztosítja zavartalan
vallásgyakorlásának szabadságát és elősegíti a történelmi-kulturális jelentőségének és társadalmi súlyának
megfelelő megjelenését a közintézményekben.
(2) A Baptista Egyház tagjai hisznek abban és közösségi életük gyakorlatát ennek alapján építik fel, hogy a társadalom
alapja a család és a házasság, amely egy férfi és egy nő szövetsége.
(3) A Kormány elismeri a Baptista Egyház missziós elkötelezettségét, tagjainak jogát a lelkiismereti és
vallásszabadsághoz, hitük nyílt és kezdeményező megvallásához és a szabad véleménynyilvánításhoz.

II. KÖZCÉLÚ TEVÉKENYSÉGEK
6. cikkely
(1) A Kormány elismeri, hogy a Baptista Egyház hitéleti feladatain túl közcélú feladatok elvégzésében vesz részt, ezért
számára az általa végzett közcélú feladatokban való részvételre tekintettel megfelelő jogosultságokat biztosít.
Az egyházi közfeladat-ellátási tevékenységek finanszírozásának megállapítása az állami intézményekre vonatkozó
általános szabályok, az Eftv., az Ehtv., valamint jelen Megállapodás együttes alkalmazásával történik.
(2) A Baptista Egyház hitelveiből fakadóan tanítói és missziói feladatának tekinti a keresztyén szellemiség jegyében
a bölcsődei, köznevelési, szakképzési, zenei, művészeti és felsőoktatási intézmények, kollégiumok, szakkollégiumok
alapítását, működésre történő átvételét, fenntartását és működtetését, és a köznevelési intézmények működését
segítő pedagógiai intézet létrehozatalát és működtetését, a családi életre nevelést, továbbá a nem a Baptista Egyház
által fenntartott intézményekben is az iskolai hittanoktatást. Mindebből fakadóan jelentős feladatának tekinti
továbbá a hátrányos helyzetű rétegek és romák lakta településeken, településrészeken köznevelési intézmények
fenntartását a hátrányos helyzetű rétegek felzárkóztatásának és integrációjának elősegítése érdekében.

7. cikkely
A Baptista Egyház hitelveiből fakadóan diakóniai és missziói feladatának tekinti olyan karitatív, felzárkózási,
diakóniai, szociális, egészségügyi, családi-, gyermek- és ifjúságvédelmi és sporttevékenységet folytató, illetve
a teremtett környezet védelmével foglalkozó intézmények alapítását, működtetésre történő átvételét, fenntartását,
működtetését, amelyek hozzájárulnak a társadalom lelki és testi egészségének megőrzéséhez.

8. cikkely
(1) A Baptista Egyház részt vesz a kulturális értékőrzésben, értékteremtésben és az értékek átörökítésében, illetve
mecenatúrában, valamint a Kormánnyal együttműködve gondoskodik a magyar kulturális örökség fontos
részét alkotó vallási, kulturális és nemzeti öröksége (levéltárak, könyvtárak, múzeumok, illetve az ezekben őrzött
értékek, továbbá műemlékek, műemlék jellegű épületek, stb.) fenntartásáról, megőrzéséről, gyarapításáról és
közhasználatának biztosításáról.
(2) A Baptista Egyház részt vállal a környezeti értékek védelmében, gyülekezeteiben, intézményeiben lehetőségéhez
mérten képviseli a teremtett környezet értékeinek védelmével kapcsolatos szempontokat, formálja az ezzel
kapcsolatos társadalmi gondolkodást.

9. cikkely
(1) A Kormány a Baptista Egyház hitéleti tevékenységén túlmenően elismeri és támogatja a Baptista Egyház
köznevelési, szakképzési, felsőoktatási, szociális, karitatív, felzárkózási, egészségügyi, gyermekjóléti és -védelmi,
család- és ifjúságvédelmi, kulturális és művészeti, környezetvédelmi, sporttevékenységet folytató, valamint közéleti,
közösségi szolgáltató és közösségszervező tevékenységét.
(2) A Kormány elismeri és tiszteletben tartja, hogy a Baptista Egyház által fenntartott közfeladatot ellátó intézmények
az állami és az önkormányzati intézményekkel azonos, a hosszú távon fenntartható működés feltételeihez
szükséges működési forrásra jogosultak. Mindezeken túl a Kormány további fejlesztési forrást, valamint egyedi, eseti
támogatást is biztosíthat a Baptista Egyház számára.
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(3) A Kormány elismeri és biztosítja, hogy a Baptista Egyház az intézmények szervezése, létrehozása és működtetése
során saját hitelveit érvényesíthesse, tiszteletben tartva a szabad vallásgyakorlás jogát.
(4) A Kormány jogszabályalkotó tevékenysége során biztosítja – a jogszabályok előkészítése során pedig arra
törekszik –, hogy a Baptista Egyház által fenntartott, közfeladatot ellátó intézmények számára a hasonló állami,
illetve önkormányzati intézményekével azonos fejlesztési feltételek érvényesüljenek. A Kormány elősegíti, hogy
a Baptista Egyház, illetve hagyományai a nemzeti kulturális örökségben betöltött szerepe szerinti súlyának
megfelelően jelenjen meg a köznevelés és a kulturális élet területén.

III. KÖZÉLETI ÉS TÁRSADALMI FELADATOK
10. cikkely
A Baptista Egyház nemzetközi kapcsolatai révén Magyarország jó hírnevét igyekszik szolgálni, hitelvei szerint segíti
a külhoni és diaszpórában élő magyarság identitásának, valamint kultúrájának megőrzésére irányuló erőfeszítéseit,
szükség esetén jószolgálati feladatokat lát el.

11. cikkely
(1) A Baptista Egyház kész arra, hogy eseti felkérésre, hitelveivel összeegyeztethető és szervezetéhez illeszkedő állami,
önkormányzati feladatok megoldásában lehetőségei szerint közreműködjék.
(2) A Kormány üdvözli, hogy a Baptista Egyház feladatának tekinti, hogy részt vállaljon a természeti és társadalmi
katasztrófáktól, elemi csapásoktól sújtottak ellátásában, reintegrációs, a szegénység felszámolására irányuló
erőfeszítések támogatásában, amelynek érdekében 1996-ban megalapította a Baptista Szeretetszolgálatot, amely
kezdetektől tagja a Karitatív Tanácsnak. Ennek a szervezetnek széles körű karitatív tevékenységét a Baptista Egyház
fontosnak tartja.

12. cikkely
A Baptista Egyház hitéleti, közösséget szervező, közfeladatot ellátó, társadalmi és közéleti tevékenységének
támogatására jogi személyeket, különösen civil szervezeteket, gazdasági társaságokat, egyházi jogi személyiséggel
rendelkező, továbbá egyéb szervezeteket hozhat létre, illetve ilyen szervezetekben részt vehet.

HARMADIK FEJEZET
A BAPTISTA EGYHÁZ HITÉLETI, KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ, KÖZFELADAT-ELLÁTÓ, TÁRSADALMI ÉS KÖZÉLETI
TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRÓL
13. cikkely
A Baptista Egyház belső szabályai szerint, a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével, hitéleti
tevékenységével összefüggésben belföldi és külföldi adományokat kér, gyűjt és nyilvántart, amelyekről az állami és
önkormányzati szervek adatokat nem kérhetnek.

14. cikkely
(1) A Baptista Egyház jogosult az állampolgárok akaratnyilvánítása, nyilatkozata alapján az állami költségvetés
bevételeinek törvényben meghatározott módon számított részére, amelyet az egyház belső szabályai szerint
használhat fel.
(2) Az (1) bekezdés szerinti számított összeg alapja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
(a továbbiakban: Szja tv.) alapján befizetett személyi jövedelemadó (a továbbiakban: Szja) 1 százaléka.
(3) A Baptista Egyház hitéleti tevékenységének támogatása érdekében az állampolgárok által a Baptista Egyháznak
felajánlott (1) és (2) bekezdés szerinti összeg és annak az állampolgári nyilatkozatok számának arányában történő
kiegészítése a Baptista Egyház részére folyósításra kerül.
(4) A Kormány garantálja a Baptista Egyháznak – illetve a többi bevett egyháznak, valamint a törvényben
meghatározott külön állami célnak – az Szja 1 százalékát akkor is, amennyiben az (1) bekezdés alapján
az állampolgárok ennél kevesebbet ajánlanak fel közvetlenül. Amennyiben az (1) bekezdés alapján a Baptista
Egyház és a többi bevett egyháznak, valamint a külön állami célnak közvetlenül felajánlott összeg együttesen nem
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éri el az Szja 1 százalékát, a különbözetet a központi költségvetés a Baptista Egyháznak, a többi bevett egyháznak és
a külön állami célnak a felajánlók számának arányában folyósítja.
(5) Amennyiben az adózói felajánlás rendszerét illetően változás szükségessége merül fel, akkor a Kormány erről
a Baptista Egyházzal megfelelő időben egyeztet, és az egyházi álláspontot a változtatásnál figyelembe veszi.

15. cikkely
(1) A Baptista Egyház köznevelési, felsőoktatási, szakképző, egészségügyi, szociális, karitatív, felzárkózási, gyermekjóléti
és -védelmi, valamint család- és ifjúságvédelmi, kulturális, környezetvédelmi, sporttevékenységet folytató és más
közéleti intézményei tevékenységükre tekintettel a hasonló feladatot ellátó állami és önkormányzati intézményekkel
azonos támogatásra jogosultak, amelyet a kormányzat jogalkalmazása során biztosít. Ezen egyházi intézmények
tevékenységének fejlesztésére a Kormány az állami és önkormányzati intézményekével azonos jogi, finanszírozási és
pályázati feltételeket biztosít.
(2) A Kormány a hatályos jogszabályoknak megfelelően biztosítja a Baptista Egyház és belső egyházi jogi személyei
számára az intézményátvétel jogát.

16. cikkely
(1) A Kormány elismeri, hogy a kórházakban és az egészségügyi intézményekben végzett lelkészi szolgálat
az Alaptörvényben biztosított testi és lelki egészséghez való jog érvényesülésének fontos része. Ezért a Kormány
vállalja, hogy a kórházakban és az egészségügyi intézményekben végzett lelkészi, lelkigondozói szolgálatot
támogatja.
(2) A Kormány elismeri, hogy a Baptista Egyház jelenleg az ország 300 településén, több mint 200 lelkésszel
értékteremtő, értékmegőrző gyülekezeti missziójával van jelen, és küldetésének tekinti társadalmunk közösségi
életének fejlesztését és a helyben lakás segítését.
(3) A Kormány biztosítja a Baptista Egyház által végzett iskolai hittanoktatás költségeinek állami finanszírozását,
a hittanoktatók díjazását illetően a mindenkori pedagógusbér átlagával azonos mértékben, függetlenül attól,
hogy az oktatás milyen keretek között történik, a hit- és erkölcstan könyvek vonatkozásában pedig az országos
tankönyvjegyzékben szereplő etika tankönyvek előállítási költségeivel azonos mértékben.
(4) A Kormány elismeri, hogy a Baptista Egyház, illetve belső egyházi jogi személyei által fenntartott felzárkózási
intézményei, többek között gyerekházak, tanodák, roma szakkollégiumok a hátrányos helyzetűek
felzárkóztatásának, a szegénység leküzdésének, a társadalmi mobilitás elősegítésének hatékony eszközei.

17. cikkely
(1) A Kormány vállalja, hogy a Baptista Egyház felsőoktatási intézménye – beleértve ezen intézmény által fenntartott
kollégiumokat is – így államilag akkreditált felsőoktatási intézménye – a mindenkor hatályos törvények szerint
az állami felsőoktatási intézményekkel azonos feltételekkel részesül támogatásban. A Kormány a Baptista Egyház
felsőoktatási intézményében tanuló magyar állami ösztöndíjas hallgatók számára – beleértve a határon túli
nemzetrészekből és a felsőoktatási intézménnyel nem rendelkező testvéregyházakból érkezetteket is – az állami
fenntartású intézmények hallgatóival azonos jogcímeken és azonos feltételekkel biztosítja az állami költségvetési
támogatást.
(2) A Kormány megállapítja a Baptista Egyház felsőoktatási intézményében, a Baptista Teológiai Akadémián (BTA)
hitéleti képzésben részt vevő magyar állami ösztöndíjas hallgatói – beleértve a határon túli nemzetrészekből és
a felsőoktatási intézménnyel nem rendelkező testvéregyházakból érkezetteket is – létszáma legfeljebb az évi 550 főt
érheti el.
(3) A Baptista Egyház felsőoktatási intézményének (BTA) hitéleti képzésben részt vevő hallgatói számára az állam által
biztosított támogatása megegyezik a pedagógusképzési szakok képzési (alap-), valamint a hallgatókkal kapcsolatos
juttatások mértékével.
(4) A Baptista Egyház felsőoktatási intézménye (BTA) részére az állam által folyósított speciális támogatás mértéke nem
lehet kevesebb évi 300 000 000 (azaz: háromszázmillió) forintnál.
(5) A Kormány vállalja, hogy a speciális támogatás összegét évente a költségvetésben alapul vett éves átlagos
fogyasztói árindex mértékével valorizálja. A speciális felsőoktatási intézményi támogatások a Baptista Egyház útján
kerülnek folyósításra.
(6) A Baptista Egyház vállalja, hogy a megkapott támogatásokat oktatási és kutatási célokra használja fel.
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(7) Amennyiben állami ösztöndíjas képzést nyújtó újabb baptista egyházi fenntartású felsőoktatási intézmény jön
létre, vagy a Baptista Egyház más állami felsőoktatási intézményt vesz át, akkor az állam és a fenntartó között külön
megállapodás megkötése szükséges, amely a jelen Megállapodás kiegészítésének minősül.
(8) Az ebben a cikkelyben meghatározott létszámot, illetve arányt a Felek csak közös megegyezéssel csökkenthetik.
(9) A Kormány vállalja, hogy a Baptista Egyház vagy egyházi jogi személyei által fenntartott felsőoktatási kollégiumok,
diákotthonok támogatását az állami felsőoktatási kollégiumokkal, diákotthonokkal azonos szinten biztosítja.

18. cikkely
A Baptista Egyház a tulajdonában lévő vallási és kulturális intézmények, gyűjtemények, múzeumok, könyvtárak,
levéltárak működéséhez, megőrzéséhez, felújításához, gyarapításához az éves állami költségvetési törvényben
meghatározott támogatásban részesül, hasonló mértékben az állami kézben lévő, ugyanolyan kulturális
intézményeknek nyújtott támogatásokhoz. A Baptista Egyház tulajdonában lévő műemlékek, művészi alkotások
és egyéb, a nemzeti kulturális örökség részét képező értékek megőrzéséhez és felújításához a Kormány külön
megállapodás alapján támogatást nyújthat.

19. cikkely
(1) A Kormány támogatja a Baptista Egyháznak a külhoni és diaszpórában élő magyarság identitása, valamint kultúrája
megőrzésére és fejlesztésére irányuló hitéleti, közösségszervezési, szemléletformáló, illetve tradíciómegtartó és
-ápoló tevékenységét.
(2) A Kormány vállalja, hogy a Magyar Baptisták Világszövetségéhez tartozó magyar baptisták támogatásában
a Baptista Egyházzal egyeztetve – az ország gazdasági teljesítőképességéhez mérten – részt vesz.
(3) A Kormány vállalja, hogy a külhoni magyar baptista lelkészek javadalmazásához hozzájárul, valamint egyházi célú
épületek vásárlását, felújítását támogathatja.

20. cikkely
(1) A Kormány és a Baptista Egyház az Eftv. 3. §-a alapján közös megegyezéssel az Etv. hatálya alá tartozó, a Baptista
Egyház által nem természetben visszakért, számára át nem adott, vagy az Etv. 2. § (4) bekezdése szerint
nem rendezett egyházi ingatlanokra vonatkozó pénzbeli igényt a Felek között 1998. december 10-én kötött
megállapodásban járadék forrásává alakították át, amelyet a Baptista Egyház hitéleti és közszolgálati feladatokra
egyaránt felhasználhat.
(2) A járadék alapját képező ingatlanok közösen elfogadott, értékbecsléssel megállapított értéke
121 000 000 forint, azaz: egyszázhuszonegy-millió forint volt, amely után a Baptista Egyházat 1998-tól
5 445 000 forint, azaz: ötmillió-négyszáznegyvenötezer forint összegű járadék illette meg, amelyet a Kormány
1999-től összesen 20 000 000 forint, azaz: húszmillió forint összegre egészített ki. Ezen járadékalap után
az Eftv. 3. § (1)–(2) bekezdése szerint évi 5%-os járadék illeti meg a Baptista Egyházat. Ennek 2021. évi összege
50 880 355 forint, azaz: ötvenmillió-nyolcszáznyolcvanezer-háromszázötvenöt forint.
(3) A járadékot negyedévente, az adott negyedév első hónapjának 10. napjáig, az első negyedévben az első hónap
utolsó napjáig kell rendelkezésre bocsátani, az Eftv. 3. § (2) bekezdésében írt korrekciót pedig egy összegben
kell rendezni, a költségvetés végrehajtásáról szóló törvény elfogadását követő hónap utolsó napjáig. A járadék
folyósítása a Baptista Egyház jogutód nélküli megszűnéséig tart.

21. cikkely
A Kormány vállalja, hogy a 17. cikkely (4) bekezdésében, a 18. cikkelyben megállapított összeget, a 20. cikkelyben
megállapított járadékalapot, valamint az Eftv. 3. § (4) bekezdése szerinti kiegészítő járadék összegét évente az adott
évi központi költségvetésben alapul vett éves átlagos fogyasztói árindex mértékével valorizálja.

22. cikkely
A Kormány lehetőségei szerint további rendkívüli támogatásokat biztosíthat a Baptista Egyház által meghatározott
célokra.
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NEGYEDIK FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
23. cikkely
A Kormány kijelenti, hogy a jelen Megállapodás aláírására kellő felhatalmazással rendelkezik. A Baptista Egyház
kijelenti, hogy a Magyarországi Baptista Egyház Országos Tanácsától kellő felhatalmazással rendelkezik a jelen
Megállapodás aláírására, és annak szövegét egyeztette a Baptista Világszövetség (Baptist World Alliance)
képviselőivel.

24. cikkely
A Kormány a Baptista Egyházzal történő előzetes egyeztetés nélkül nem kezdeményezi és nem támogatja
olyan jogszabály megalkotását vagy hatályos jogszabály olyan módosítását, amely a Baptista Egyházat vagy
a jelen Megállapodást érinti, illetve amely a Baptista Egyházat, a belső egyházi jogi személyeket vagy az egyházi
tevékenységeket megillető jelenleg hatályos törvényekben foglalt kedvezményeket szűkítené. A Baptista Egyház
a jelen Megállapodással ellentétes jogalkotást nem kezdeményez és nem támogat.

25. cikkely
(1) A Megállapodás rendelkezései az aláírást követően hatályosak és végrehajthatók. Ezzel egyidejűleg a Magyar
Köztársaság Kormánya és a Magyarországi Baptista Egyház között 1998. december 10-én aláírt megállapodás
közzétételéről szóló 1044/2001. (IV. 20.) Korm. határozattal közzétett megállapodást e Megállapodás
hatálybalépésének napjával a Felek közös megegyezéssel megszüntetik. A Megállapodásból eredő további
költségvetési támogatásokat a Kormány 2022. január 1. napját követően, a 17. cikkely (4) bekezdésében foglalt
támogatást 2021. szeptember 1. napját követően biztosítja.
(2) A Kormány kötelezettséget vállal arra, hogy a Megállapodást tartalmazó kormányhatározatot 2021. október 31.
napjáig közzéteszi a Magyar Közlönyben, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyarországi Baptista
Egyház között 1998. december 10-én aláírt megállapodás közzétételéről szóló 1044/2001. (IV. 20.) Korm. határozat
visszavonása iránt intézkedik.

26. cikkely
A felek rögzítik, hogy a Megállapodás módosítására vagy megszüntetésére csak írásba foglalt közös megegyezéssel
kerülhet sor.
Budapest, 2021. szeptember 20.
Dr. Semjén Zsolt s. k.,

Papp János s. k.,

miniszterelnök-helyettes
Magyarország Kormánya nevében

egyházelnök
A Magyarországi Baptista Egyház nevében

A Kormány 1638/2021. (IX. 21.) Korm. határozata
az Afganisztánból kimenekített afgán állampolgárok és családtagjaik ellátására biztosítandó egészségügyi
szakanyag átadásáról
A Kormány, figyelemmel a koronavírus-világjárvány következtében előállt járványügyi helyzetre, valamint az Afganisztánból
kimenekített afgán állampolgárok és családtagjaik helyzetére,
1. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltakra
figyelemmel, a Vtv. 36. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva egyetért a magyar állam tulajdonában
álló, 10 000 darab sebészeti szájmaszknak és 10 000 darab antigén gyorstesztnek (a továbbiakban együtt:
vagyonelemek) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban: NATO) részére, a vele egyeztetett módon
történő átadásával az Afganisztánból az Európában létrehozott menekültgyűjtő pontokra kimenekített afgán
állampolgárok és családtagjaik ellátása érdekében;
2. felhívja a belügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – tegye meg a szükséges
intézkedéseket az Országos Kórházi Főigazgatóság felé a vagyonelemek átadásának végrehajtása érdekében;
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Felelős:

belügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
3. felhívja a honvédelmi minisztert, hogy gondoskodjon a vagyonelemeknek a NATO által megadott helyszíneken
létrehozott menekültgyűjtő pontokra történő kiszállításáról.
Felelős:
honvédelmi miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1639/2021. (IX. 21.) Korm. határozata
a Fülöp-szigeteki Köztársaság részére történő kötött segélyhitel felajánlásáról
A Kormány
1. egyetért az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól
szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet alapján 33 000 000 amerikai dollár keretösszegű kötött segélyhitel
felajánlásával a Fülöp-szigeteki Köztársaság részére vízügyi projektek finanszírozásához, azzal, hogy annak
folyósítására olyan ütemezéssel kerülhet sor, amely nem veszélyezteti a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló
2011. évi CXCIV. törvény 9. § (4) bekezdése szerinti keretszám betartását;
2. felhatalmazza a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a kötött segélyhitel felajánlásáról a Fülöp-szigeteki
Köztársaság Kormányát értesítse;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy folytasson tárgyalásokat a Fülöp-szigeteki féllel arról, hogy
a Magyarország Kormánya és a Fülöp-szigeteki Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési
keretprogram kialakításáról szóló megállapodás mielőbb megkötésre kerüljön;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
folyamatos
4. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon az 1. pont szerinti
kötött segélyhitel teljes futamideje alatt az ahhoz kapcsolódó kamat- és díjtámogatás összegének rendelkezésre
állásáról a központi költségvetés kötött segélyhitelezéshez kapcsolódó állami támogatás fedezetét biztosító
fejezetében.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2022. évben a felmerülés ütemében, a további években az adott évi központi költségvetés
tervezése során
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozata
címrendi kiegészítésről, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok
előirányzatból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, a rendkívüli kormányzati
intézkedésekre szolgáló tartalékból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról,
kormányhatározat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat
módosításáról
1. A Kormány
a)
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
aa)
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 32. Egyes fővárosi kerületek
támogatása cím és az 1. mellékletben meghatározott alcímekkel; a 34. Monor „Okos Város” projekt
helyi eredményei üzemeltetésének támogatása címmel; a 35. Röszke Község Önkormányzata
konyhafejlesztésének támogatása címmel,
ab)
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok címnek
a 68. Védelmi ipari feladatok alcím, 1. A Védelmi ipari kapacitásokhoz, azok fenntartásához
és fejlesztéséhez szükséges feladatok támogatása jogcímcsoporttal; a 69. Beruházási Alap
finanszírozási rendszerébe tartozó beruházások alcím, 1. Beruházási Alap finanszírozási rendszerébe
tartozó közlekedési beruházások jogcímcsoporttal, 2. Beruházási Alap finanszírozási rendszerébe
tartozó felsőoktatási beruházások jogcímcsoporttal, 3. Beruházási Alap finanszírozási rendszerébe
tartozó egyéb ágazati beruházások jogcímcsoporttal,
ac)
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok címnek
a 3. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások alcím, 1. ITM tulajdonosi
joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai jogcímcsoporttal, 4. Védelmi Ipari Tőkealap
feletti tulajdonosi joggyakorláshoz kapcsolódó kiadások jogcímcsoporttal, 5. ITM tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos egyéb bevételek jogcímcsoporttal; a 6. HUMDA Zrt. tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos kiadások és bevételek alcím, 1. HUMDA Zrt. tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos forrásjuttatások jogcímcsoporttal, 2. HUMDA Zrt. tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos bevételek jogcímcsoporttal; a 7. NVII tulajdonosi joggyakorlásával
kapcsolatos bevételek és kiadások alcím, 1. NVII tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos
bevételek jogcímcsoporttal, 2. NVII tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai
jogcímcsoporttal,
ad)
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok címnek
az 5. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások alcím, 4. Az Emberi Erőforrások
Minisztériuma tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások jogcímcsoport, 1. Az Emberi
Erőforrások Minisztériuma rábízott vagyonába tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése
jogcímmel és a 2. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma rábízott vagyonába tartozó társaságok
támogatása jogcímmel
történő kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
b)
az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 289 794 459 176 forint egyszeri
átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi
kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi tartalékok alcím, 1. Gazdaság-újraindítási programok jogcímcsoport
(a továbbiakban: GÚP előirányzat) terhére, a 2. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
c)
a Kvtv. 17. §-a, valamint 4. melléklet 7. pontja alapján jóváhagyja a GÚP előirányzatnak a b) alpont szerinti
átcsoportosítás alapján az eredeti előirányzaton felül – az eddig jóváhagyott összegen túl további –
289 794 459 176 forinttal történő túlteljesülését;
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d)

e)

f)

g)

h)

i)
j)

k)
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az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 1 970 070 359 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
az Áht. 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 10 613 872 111 forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési
kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 21. Központi kezelésű
előirányzatok cím, 4. Központi tartalékok alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport
terhére, a 4. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
2022. február 28.
az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 1 376 656 319 forint egyszeri átcsoportosítását
rendeli el, az 5. melléklet szerint;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
agrárminiszter
belügyminiszter
külgazdasági és külügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
a miniszterelnök kabinetfőnöke
a miniszterelnök általános helyettese
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
azonnal
az Áht. 33. § (2) bekezdésében és a Kvtv. 4. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
1 930 458 145 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási
és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 2. Járvány elleni védekezési alap cím, 1. Járvány Elleni Védekezés
Központi Tartaléka alcím terhére, a 6. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a b), d) és f ) alpontok szerint a IX. Helyi önkormányzatok
támogatásai fejezet részére átcsoportosított források terhére – a b) és f ) alpontok szerint átcsoportosított
14 701 361 542 forint tekintetében az 1. mellékletben meghatározott célokra – külön pályázat és kérelem
benyújtása nélkül vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújtson az érintett önkormányzatok részére
támogatási előlegként, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó
támogatói okiratok alapján;
egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a h) alpont szerinti egyedi költségvetési támogatást a támogatói
okiratok kiadását követően folyósítsa az érintett önkormányzatok számára;
a Kvtv. 17. §-a és 4. melléklet 2. pontja alapján jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet,
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 22. A terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó
kiadások alcím legfeljebb 3 500 000 000 forint összeggel történő túllépését;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
egyetért azzal, hogy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi
Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból történő, valamint fejezeten
belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1128/2021. (III. 17.) Korm. határozat
1. melléklete szerint – az egyszeri jellegű előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul
hagyása mellett – a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 15. Magyarságkutató

8104

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 173. szám

Intézet cím, K3. Dologi kiadások előirányzat javára átcsoportosított 1 000 000 000 forintból 174 000 000 forint
a K1. Személyi juttatások előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra.
2. A Központi Maradványelszámolási Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzatátcsoportosításról, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok
módosításáról szóló 1231/2021. (V. 5.) Korm. határozat 1. pont b) alpont ba) pontjában az „5. A Nemzeti
Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek címmel” szövegrész helyébe a „8. A Nemzeti
Vízművek Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek címmel” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozathoz
Alcím-

Támogatási összeg

Alcímnév

Támogatási cél

1.

Belváros-Lipótváros
Budapest Főváros V. kerület
Önkormányzata

Útfelújítás

3 972 000 000

2.

Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat

Újhegyi Orvosi Rendelő felújítása; Újhegyi Uszoda
és Strandfürdő fejlesztése; Sportliget fejlesztése;
földút szilárd burkolattal történő ellátása

1 009 000 000

3.

Budapest Főváros
XVI. kerületi Önkormányzat

Útfelújítás; földút szilárd burkolattal történő ellátása

2 383 420 000

4.

Budapest Főváros
XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzata

Rákoshegyi Közösségi Ház fejlesztése; útfelújítás;
földút szilárd burkolattal történő ellátása

3 281 181 434

5.

Budapest Főváros XX. kerület
Pesterzsébet Önkormányzata

Kossuth Bölcsőde fejlesztése; Pesterzsébeti
Duna-parti sétány fejlesztése; útfelújítás

911 220 081

6.

Budapest XXI. kerület Csepel
Önkormányzata

Útfelújítás; földút szilárd burkolattal történő ellátása

2 314 000 000

7.

Budapest Főváros
XXII. kerület Budafok-Tétény
Önkormányzata

Elágazás park fejlesztése; útfelújítás

600 000 000

8.

Budapest Főváros
XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzata

Informatikai fejlesztés; játszótér kialakítása

230 540 027

szám

(forint)

I. Országgyűlés
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XI. Miniszterelnökség
XII. Agrárminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

Államház- Fejezet Cím
tartási
szám szám
egyedi
azonosító
I.
367917
IX.
380073

4

2
32

392640

Alcím
szám

3

392673

4

392684

5

392695

6

392706

7

392717

8

1

348573
XII.

20

386217
280645

XVII.

1

K5

1

392662

2

Kiemelt Fejezet
előir.
név
szám

K5
K8

1

2

30

Jogcím
szám

14

392651

XI.

Jogcím
csop.
szám

K8
K8
K8
K8
K8
K8
K8
K8

20

3

2

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.

K5

K5
K1
K2

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK

forintban
A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Országgyűlés
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Steindl Imre program támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Helyi önkormányzatok támogatásai
A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Egyes fővárosi kerületek támogatása
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Budapest Főváros XXII. Kerület Budafok-Tétény Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások
Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Agrárminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Földügyi, öntözési és erdészeti feladatok
Erdő-, vad- és halgazdálkodási feladatok
Egyéb működési célú kiadások
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma
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2. melléklet az 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozathoz

825 000 000
4 675 000 000

727 571 562
2 972 000 000
1 009 000 000
2 383 420 000
3 281 181 434
911 220 081
2 314 000 000
600 000 000
230 540 027

90 000 000

827 000 000
31 759 377
4 919 036

8105

32
35

386651

67

386340

302891

K3
K8
3

K3
K5
K8

1

K3
K5
K8

2

K3
K5
K8

68
393028

1

21
393039

K3
K8
3
7

393051
XVIII.

8

2

393062
XX.
334462

2
3

334484

18
20

386462
386473

K6

2

2

3

K5

2

K6

K7
K3
K6
K7
K3
K7

11
13

5
1

K5
K5
K8

154 622
309 244 551
1 939 871
672 649 370
3 207 092 971
40 300 459
34 591 172 684
46 009 745 127
52 272 981
100 447 179 910
4 098 781 659

1 499 250
2 998 500 750

5 000 000 000
631 314 000

15 000 000 000

1 649 643 998
167 997 373
2 572 233 516
332 621 249
8 550 000
55 446 000

3 508 842 260
2 762 500 000
1 330 000 000
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298224

4

Fejezeti kezelésű előirányzatok
Közlekedési ágazati programok
Dologi kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Energetikai és fenntarthatósági ágazati feladatok
Fenntarthatósági feladatok és közmű-szolgáltatások
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Felsőoktatási feladatok
Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Felsőoktatás speciális feladatai
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Védelmi ipari feladatok
A védelmi ipari kapacitásokhoz, azok fenntartásához és fejlesztéséhez
szükséges feladatok támogatása
Dologi kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Központi kezelésű előirányzatok
Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
Védelmi Ipari Tőkealap feletti tulajdonosi joggyakorláshoz kapcsolódó kiadások
Beruházások
NVII tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
NVII tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Központi kezelésű előirányzatok
Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
A KKM tulajdonosi joggyakorlása alatt álló társaságok tőkeemelése
Beruházások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei
Felújítások
Nemzeti Sportközpontok
Dologi kiadások
Beruházások
Felújítások
Klebelsberg Központ
Dologi kiadások
Felújítások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
Közgyűjteményi, közművelődési szakmai feladatok
Egyéb működési célú kiadások
Művészeti tevékenységek
Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

8106

20

302691

15

343451

K1
K2
K3
K5

48
21

5

K3
4

377039

1
K6

393073

2
XLIII.

K5
1

2

296335

3

278434
XLVII.

1

385484
2
386728

1

1

387806

280578

386995

1
9

1

5

3

2

K5

K3
K8
K3
K5

2

1

K6

K5

5

6
387084

2

K5
K8
1

3

K3
K5
K3
K5
K8

Lázár Ervin Program
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Kincstári díj
Dologi kiadások
Központi kezelésű előirányzatok
Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma rábízott vagyonába
tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése
Beruházások
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma rábízott vagyonába tartozó
társaságok támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások
Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások
Társaságokkal kapcsolatos kiadások
Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai
Beruházások
A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
Egyéb vagyonkezelési kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Gazdaság-újraindítási Alap
Központi kezelésű előirányzatok
Központi tartalékok
Gazdaság-újraindítási programok
Egyéb működési célú kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások
Dologi kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Fővárosi fejlesztések
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Gazdaság újraindítását szolgáló pénzügyi fejezeti kezelésű előirányzatok
Területfejlesztési feladatok
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok
Közlekedési fejlesztések
Közúti fejlesztések
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Gazdaságfejlesztési feladatok
Térségi fejlesztési feladatok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

500 000 000
85 000 000
550 567 500
1 250 000 000
626 921

1 500 000 000
310 000 000
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379406

36 000 000
7 190 000

-289 794 459 176

2 285 812
4 571 623 675
190 500
381 000 000
183 811 097
21 316 188 903

152 400
304 800 000
6 228 250
2 012 395 391
10 444 104 609

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

8107

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt Fejezet
előir.
név
szám

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

8108

forintban
Államház- Fejezet Cím
tartási
szám szám
egyedi
azonosító

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államház- Fejezet Cím
tartási
szám szám
egyedi
azonosító
I.
367917

348573

386217
280645

XI.

XII.

XVII.

302691

4
30

20

1
20

386651

Alcím
szám

1

2

32
35

68

393028

334462
298224
334484

386473
379406
343451

3

3
1
2

2
3
18
20

3

11
13
48

5
1
15

2

Kiemelt Fejezet
előir.
név
szám

Cím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Országgyűlés
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Steindl Imre program támogatása
Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások
Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása
Agrárminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Földügyi, öntözési és erdészeti feladatok
Erdő-, vad- és halgazdálkodási feladatok
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Közlekedési ágazati programok
Energetikai és fenntarthatósági ágazati feladatok
Fenntarthatósági feladatok és közmű-szolgáltatások
Felsőoktatási feladatok
Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása
Felsőoktatás speciális feladatai
Védelmi ipari feladatok
A védelmi ipari kapacitásokhoz, azok fenntartásához és fejlesztéséhez
szükséges feladatok támogatása
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei
Nemzeti Sportközpontok
Klebelsberg Központ
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
Közgyűjteményi, közművelődési szakmai feladatok
Művészeti tevékenységek
Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása
Lázár Ervin Program
Kincstári díj

A módosítás jogcíme

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

5 500 000 000

90 000 000

827 000 000
36 678 413
309 399 173
3 881 682 212
80 641 218 270
104 598 234 550
3 000 000 000

1 649 643 998
3 072 852 138
63 996 000
3 508 842 260
4 092 500 000
2 385 567 500
626 921
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386462

20

1
XX.

Jogcím
szám

14

67

386340
302891

Jogcím
csop.
szám

386728
387806
280578
387084
386995

2

1
5
6

3
5
2
1
2

1
3

Gazdaság-újraindítási Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások
Fővárosi fejlesztések
Gazdaság újraindítását szolgáló pénzügyi fejezeti kezelésű előirányzatok
Területfejlesztési feladatok
Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok
Közlekedési fejlesztések
Közúti fejlesztések
Gazdaságfejlesztési feladatok
Térségi fejlesztési feladatok

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár 1 példány

4 573 909 487
381 190 500
21 500 000 000
304 952 400
12 462 728 250

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

Összesen

I. n. év

289 794 459 176

II. n. év

III. n. év

IV. n. év
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XLVII.

289 794 459 176

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

8109

8110

3. melléklet az 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozathoz
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.
Államháztartási egyedi
azonosító
392995

Fejezet
szám

IX.
XI.

Cím
szám

30

258767

20

347762
XV.
XVII.

1

28

302757

1

21
393184
XX.

20

295268
XLI.

XLII.

56

43

K3

34

3

11

3

K3
K5
2

1

7

K3
K5

K6

K5

K5
K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Helyi önkormányzatok támogatásai
Monor „Okos Város” projekt helyi eredményei üzemeltetésének támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Hungary Helps Programhoz kapcsolódó támogatások
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Nemzetpolitikai tevékenységek és határon túli magyarok támogatása
Dologi kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Belügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célfeladatok
Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
Dologi kiadások
Pénzügyminisztérium
Magyar Államkincstár
Dologi kiadások
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Infokommunikációs ágazati feladatok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Felsőoktatási feladatok
Felsőoktatás speciális feladatai
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Központi kezelésű előirányzatok
Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
ITM tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai
Beruházások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
Kulturális társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások
Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai
Adósságkezelés költségei
Egyéb működési célú kiadások
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Központi Maradványelszámolási Alap
Egyéb működési célú kiadások

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

forintban
A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

92 645 925

333 045
66 609 000
150 000
299 850 000

263 120 191
67 576 938

65 598
131 195 402
34 245
68 490 015

700 000 000

150 000 000

130 000 000
-1 970 070 359
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233321

3

K3
K5

K3

67

302891

Kiemelt
előir.
szám

K3
K8

8
20

Jogcím
szám

K5

3
XIV.

374873

Jogcím
csop.
szám

34

367206

237287

Alcím
szám

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.
367206
258767

347762
237287

302891
302757

295268

XIV.

XV.
XVII.

XX.

Cím
szám

30

Alcím
szám

1
3

20

1

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

28

56

8
20

67
34

20

11

2

7

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Magyar Államkincstár 1 példány

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Hungary Helps Programhoz kapcsolódó támogatások
Nemzetpolitikai tevékenységek és határon túli magyarok támogatása
Belügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célfeladatok
Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
Pénzügyminisztérium
Magyar Államkincstár
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Felsőoktatási feladatok
Felsőoktatás speciális feladatai
Infokommunikációs ágazati feladatok
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
Kulturális társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támogatása

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

66 942 045
300 000 000

263 120 191
67 576 938
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forintban
Államháztartási egyedi
azonosító

68 524 260
131 261 000

150 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I. n. év
1 970 070 359

II. n. év

III. n. év

IV. n. év

1 970 070 359

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

8111

8112

4. melléklet az 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
LXV. Bethlen Gábor Alap

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XI.

30

1

386295
XVII.
302691
XXII.

20

21

297102
XLII.
263478

263145

LXV.

379839

42

Jog- Jog- Kiemelt
cím cím
előir.
csop. szám szám
szám

30

32

4

2

4

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.

1

K5

K3
K5

1

K5

K5
K8
K5
K8

5

K3

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és karitatív feladatok támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Közlekedési ágazati programok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Miniszterelnöki Kormányiroda
Központi kezelésű előirányzatok
Központi tartalékok
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Egyéb működési célú kiadások
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Alapok támogatása
Bethlen Gábor Alap támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Bethlen Gábor Alap
Nemzetpolitikai célú támogatások
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Működtetési célú kifizetések
Dologi kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

1 500 000 000

4 029 759
8 059 517 452

-10 613 872 111

350 324 900
700 000 000
349 800 000
700 000 000
524 900

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

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

LXV.
284901

2

3

Jog- Jog- Kiemelt
cím cím
előir.
csop. szám szám
szám

B1
B2

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Bethlen Gábor Alap
Költségvetési támogatás
Eseti támogatás

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

Jogcím
név

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

350 324 900
700 000 000

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma
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forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XI.

386295
302691

XVII.

30

20

1

Jog- Jog- Kiemelt
cím cím
előir.
csop. szám szám
szám

30

1

32

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Magyar Államkincstár 1 példány

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és karitatív feladatok támogatása
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Közlekedési ágazati programok

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Jogcím
csop.
név

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

1 500 000 000
8 063 547 211

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

Összesen

I.n.év
10 613 872 111

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
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forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

10 613 872 111

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

8113

8114

5. melléklet az 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozathoz
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XI. Miniszterelnökség
XII. Agrárminisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
LXV. Bethlen Gábor Alap

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

IX.
380073

1

32

392640

K8
1

XI.

K8

12

K3

14

304191

30

K1
K2
1

386295
296668

004118

005214
334484

2
XII.
XIV.
XVIII.

XX.

4
2
2

1
18

30

1

K5
K5
K7
K3
K1
K2
K3
K6
K1
K2
K3

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK

forintban
A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Helyi önkormányzatok támogatásai
A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása
Egyéb működési célú kiadások
A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Egyes fővárosi kerületek támogatása
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Röszke Község Önkormányzata konyhafejlesztésének támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Miniszterelnökség
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
Dologi kiadások
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és karitatív feladatok támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Fejezeti általános tartalék
Egyéb működési célú kiadások
Agrárminisztérium
Ménesgazdaságok
Felújítások
Belügyminisztérium
Nemzeti Védelmi Szolgálat
Dologi kiadások
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külképviseletek igazgatása
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása
Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Klebelsberg Központ
Dologi kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

-54 000 000
-1 000 000 000
1 000 000 000
54 000 000
-19 880 100
5 550 000
860 250

19 501 896
-106 357 664
15 000 000
-139 840 664
1 850 376
286 808
230 000
643 001
-2 562 000
-448 185
-155 560
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019435

K8

35

393006

004338

K5

3

359028

015558

2

Jog- Jog- Kiemelt
cím
cím
előir.
csop. szám szám
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.

355806

XXI.
XLII.

263478
XLIII.

2

42

1

2

386728

K3
2

2

1
7

386162

9

360239
387817
263145

K5

3

3
2

1
2

LXV.

K5

1

278434
XLVII.

4

4

9

K3

K8

K5
K5
K8
K5

Fejezeti kezelésű előirányzatok
Normatív finanszírozás
Hit- és erkölcstanoktatás és tankönyvtámogatás
Egyéb működési célú kiadások
Miniszterelnöki Kabinetiroda
Miniszterelnöki Kabinetiroda
Dologi kiadások
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Alapok támogatása
Bethlen Gábor Alap támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások
Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások
A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
Egyéb vagyonkezelési kiadások
Dologi kiadások
Gazdaság-újraindítási Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok
Regionális határon túli és egyéb nemzetközi fejlesztési és kutatási programok
Egyéb működési célú kiadások
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok
Turisztikai fejlesztési célelőirányzat
Egyéb működési célú kiadások
Aktív kikapcsolódást szolgáló feladatok, programok, beruházások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Bethlen Gábor Alap
Nemzetpolitikai célú támogatások
Egyéb működési célú kiadások
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20
343328

-19 501 896
-12 500 000

100 000 000

159 876 324

6 357 664

-6 410 250
12 500 000
-15 000 000
100 000 000

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

forintban
Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

LXV.
284901

2

3

Jog- Jog- Kiemelt
cím
cím
előir.
csop. szám szám
szám

B1

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Bethlen Gábor Alap
Költségvetési támogatás
Eseti támogatás

Jogcím
név

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

100 000 000

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

8115

015558
304191

386295
296668
004338
019435
004118
005214
334484
343328
355806

386728
386162
360239
387817

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XI.

XII.
XIV.
XVIII.
XX.

XXI.
XLVII.

12
14
30

1

Jog- Jog- Kiemelt
cím
cím
előir.
csop. szám szám
szám

30

2

1

4
2
2
1
18
20

2

4

1
2

1
7
9

3
2
1
2

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Magyar Államkincstár 1 példány

Jogcím
név

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi közfeladatellátáshoz kapcsolódó céltámogatások és karitatív feladatok támogatása
Fejezeti általános tartalék
Agrárminisztérium
Ménesgazdaságok
Belügyminisztérium
Nemzeti Védelmi Szolgálat
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külképviseletek igazgatása
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása
Klebelsberg Központ
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Normatív finanszírozás
Hit- és erkölcstanoktatás és tankönyvtámogatás
Miniszterelnöki Kabinetiroda
Miniszterelnöki Kabinetiroda
Gazdaság-újraindítási Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások
Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok
Regionális határon túli és egyéb nemzetközi fejlesztési és kutatási programok
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok
Turisztikai fejlesztési célelőirányzat
Aktív kikapcsolódást szolgáló feladatok, programok, beruházások

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Jogcím
csop.
név

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

-19 880 100
6 410 250

19 501 896
-106 357 664
15 000 000
-139 840 664
3 010 185
-3 010 185
-155 560
-19 501 896
-12 500 000

6 357 664
-6 410 250
12 500 000
-15 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

Összesen

I.n.év
1 376 656 319

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

1 376 656 319
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* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Módosítás
(+/-)

8116

forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap

Államháztartási
egyedi
azonosító

015558

002950

Fejezet
szám

XI.

XX.

LXXII.
271734

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

12

K1
K2
K3
K6
K7

16

2

Kiemelt
előir.
szám

K1
K2
K3
1

K5

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.
Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások
Felújítások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Nemzeti Népegészségügyi Központ
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap
Járvány elleni védekezési alap
Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka
Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

1 011 033 512
165 465 831
579 699 978
44 939 169
249 155
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6. melléklet az 1640/2021. (IX. 21.) Korm. határozathoz

8 884 785
1 377 142
118 808 573

-1 930 458 145

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

015558
002950

Fejezet
szám

XI.
XX.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

12
16

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Magyar Államkincstár 1 példány

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Nemzeti Népegészségügyi Központ

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

TÁMOGATÁS

1 801 387 645
129 070 500

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

Összesen

I. n.év

1 930 458 145

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

1 930 458 145

8117

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

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

8118
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A Kormány 1641/2021. (IX. 21.) Korm. határozata
a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a koronavírus-világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra
gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő
Részvénytársaság által bevezetett Fordulat Beruházási Hitelprogram keretemelésével kapcsolatos
intézkedésekről
A Kormány, egyetértve a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító
Zártkörűen Működő Részvénytársaság által – a COVID–19-járvány negatív gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a hazai
mikro-, kis- és középvállalkozások gazdasági tevékenységük újraindításához szükséges beruházásaik megvalósítása érdekében –
meghirdetett EXIM Fordulat Beruházási Hitelprogram (a továbbiakban: hitelprogram) keretösszegének emelésével, annak
végrehajtása érdekében
1. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a külgazdasági és külügyminiszter kezdeményezésére – a Magyar Export-Import
Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság tőkeemelése érdekében – gondoskodjon 25 000 000 000 forint
forrás biztosításáról a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 8. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Tulajdonosi
joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások alcím, 2. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
jogcímcsoport, 2. A KKM tulajdonosi joggyakorlása alatt álló társaságok tőkeemelése jogcím előirányzat javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a külgazdasági és külügyminiszter kezdeményezésére gondoskodjon
a hitelprogramhoz kapcsolódó kamatkiegyenlítéshez 2022. évben szükséges, a Magyarország 2022. évi
központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet,
1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 3. Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése alcímen rendelkezésre álló forráson
felül – a jelenlegi pénzpiaci adatok alapján várhatóan – további 3 500 000 000 forint többletforrás biztosításáról,
a hitelprogram keretében történő kihelyezésekhez kapcsolódó kamatkiegyenlítési igény felmerülésének valós
ütemében.
Felelős:
pénzügyminiszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1642/2021. (IX. 21.) Korm. határozata
egyes települési önkormányzatok beruházásainak támogatásához szükséges előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány
1. egyetért
a)
az Ácsteszér belterület 79 és 80 helyrajzi számú, természetben a 2887 Ácsteszér, Kossuth Lajos utca 11. szám
alatt található ingatlan Ácsteszér Község Önkormányzata általi megvásárlásával,
b)
a Balatonederics külterület 0151/7 helyrajzi számú strand játszótéri eszközeinek Balatonederics Község
Önkormányzata általi bővítésével,
c)
a Balatonhenye belterület 317 helyrajzi számú ingatlanon lévő melléképület Balatonhenye Község
Önkormányzata általi elbontásával, újjáépítésével, valamint a kapcsolódó közterület-fejlesztéssel,
d)
a 4431. és a 4432. számú utak közúti csomópontjának Csabaszabadi Község Önkormányzata általi műszaki
tervezésével,
e)
a Győrszemere Községi Önkormányzat által megvalósítandó útfelújítással,
f)
a Kerekegyháza belterület 1673, 647 és 976 helyrajzi számú utak Kerekegyháza Város Önkormányzata általi
felújításával,

8119
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g)

2.

3.

4.

5.

a Királyhegyes belterület 207 helyrajzi számú, természetben a 6911 Királyhegyes, Béke utca 9. szám alatt
található ravatalozó Királyhegyes Község Önkormányzata általi felújításával és eszközbeszerzésével,
h)
a Kunszentmiklós belterület 647/1 helyrajzi számú laborépület Kunszentmiklós Város Önkormányzata általi
felújításával és útfejlesztéssel,
i)
a Nagymágocs, Tölgyes utca belterületi útszakasz Nagymágocs Nagyközségi Önkormányzat általi
fejlesztésével,
j)
a Pókaszepetk belterület 326/8 helyrajzi számú, természetben a 8932 Pókaszepetk, Zrínyi Miklós utca 14–16.
szám alatt található orvosi rendelő és védőnői szolgálat épületének a Pókaszepetk Község Önkormányzata
általi belső felújításával és fogorvosi rendelő kialakításával,
k)
a Szabadszállás Város Önkormányzata által megvalósítandó útfelújítással, valamint orvosi eszközbeszerzéssel;
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 36. Egyes
települési önkormányzatok fejlesztési célú támogatásai címmel és az 1. melléklet szerinti alcímekkel történő
kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az 1. pontban meghatározott célokra
1 232 867 818 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, 1. Magyar Falu Program jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok
támogatásai fejezet, 36. Egyes települési önkormányzatok fejlesztési célú támogatásai cím 1. melléklet szerinti
alcímei javára, az ott megjelölt célokra, a 2. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az 1. pontban meghatározott támogatási célokra, a 3. pont szerint
átcsoportosított forrás terhére, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, vissza nem térítendő egyedi
támogatást nyújtson az 1. melléklet szerinti önkormányzatok (a továbbiakban együtt: Önkormányzatok) részére
támogatási előlegként, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó
támogatói okiratok alapján;
egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 3. pont szerinti költségvetési támogatást az 1. melléklet szerint a támogatói
okiratok kiadását követően folyósítsa az Önkormányzatok részére.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1642/2021. (IX. 21.) Korm. határozathoz
Alcímszám

Alcímnév

Támogatási összeg
(forint)

Támogatási cél

1.

Ácsteszér Község Önkormányzata ingatlan vásárlásának
támogatása

35 000 000

Ingatlanvásárlás

2.

Balatonederics Község Önkormányzata fejlesztéseinek
támogatása

4 998 942

Játszótér eszközeinek bővítése

3.

Balatonhenye Község Önkormányzata
ingatlanfejlesztéssel összefüggő feladatainak támogatása

7 500 000

Melléképület elbontása, újjáépítése,
közterület-fejlesztés

4.

Csabaszabadi Község Önkormányzata közúti csomópont
műszaki tervezésének támogatása

1 905 000

Közúti csomópont műszaki tervezése

8120
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5.

Győrszemere Községi Önkormányzat útfelújításának
támogatása

186 005 904

Útfelújítás

6.

Kerekegyháza Város Önkormányzata útfelújításának
támogatása

258 000 000

Útfelújítás

7.

Királyhegyes Község Önkormányzata ravatalozó
felújításának és eszközbeszerzésének támogatása

20 065 913

Ravatalozó felújítása és eszközbeszerzés

8.

Kunszentmiklós Város Önkormányzata fejlesztéseinek
támogatása

300 000 000

Laborépület felújítása és útfelújítás

9.

Nagymágocs Nagyközségi Önkormányzat útfelújításának
támogatása

138 961 137

Útfelújítás

10.

Pókaszepetk Község Önkormányzata egészségügyi
feladatainak támogatása

29 997 367

Orvosi rendelő és védőnői szolgálat
épületének belső felújítása és fogorvosi
rendelő kialakítása

11.

Szabadszállás Város Önkormányzata fejlesztéseinek
támogatása

250 433 555

Útfelújítás és orvosieszköz-beszerzés

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.
ÁllamházFejezet Cím Alcím
tartási
szám szám szám
egyedi
azonosító
393195
393206

IX.

36

1

393217

2

393228

3

393239

4

393240

5

393251

6

393262

7

393273

8

393284

9

393295

10

393306

11
XLVII.

376273

2

Jogcím Jog- Kiemelt
csop. cím előir.
szám szám szám

1

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

K8

Helyi önkormányzatok támogatásai
Egyes települési önkormányzatok fejlesztési célú támogatásai
Ácsteszér Község Önkormányzata ingatlan vásárlásának támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Balatonederics Község Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Balatonhenye Község Önkormányzata ingatlanfejlesztéssel összefüggő feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Csabaszabadi Község Önkormányzata közúti csomópont műszaki tervezésének támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Győrszemere Községi Önkormányzat útfelújításának támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Kerekegyháza Város Önkormányzata útfelújításának támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Királyhegyes Község Önkormányzata ravatalozó felújításának és eszközbeszerzésének támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Kunszentmiklós Város Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Nagymágocs Nagyközségi Önkormányzat útfelújításának támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Pókaszepetk Község Önkormányzata egészségügyi feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Szabadszállás Város Önkormányzata fejlesztéseinek támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások

K5

Gazdaság-újraindítási Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
Magyar Falu Program
Egyéb működési célú kiadások

K8
K8
K8
K8
K8
K8
K8
K8
K8
K8

1

Fejezet
név

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

35 000 000
4 998 942

forintban
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/határozat száma
áthúzódó
hatása
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2. melléklet az 1642/2021. (IX. 21.) Korm. határozathoz

7 500 000
1 905 000
186 005 904
258 000 000
20 065 913
300 000 000
138 961 137
29 997 367
250 433 555

-1 232 867 818

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

8121

Jogcím Jog- Kiemelt
csop. cím előir.
szám szám szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

forintban
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/határozat száma
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

forintban
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/határozat száma
áthúzódó
hatása

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
JogFejezet Cím Alcím
JogJogTÁMOGATÁS
Államházcím Jog- Kiemelt név
név
név
cím
cím
tartási
csop.
név
Kiemelt előirányzat
Fejezet Cím Alcím csop. cím előir.
egyedi
név
neve
szám szám szám szám szám szám
azonosító
XLVII.
Gazdaság-újraindítási Alap
2
Fejezeti kezelésű előirányzatok
1
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
376273
1
Magyar Falu Program
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár 1 példány

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

A módosítás jogcíme

8122

Államháztartási
Fejezet Cím Alcím
egyedi
szám szám szám
azonosító

-1 232 867 818

Összesen

I.n.év
1 232 867 818

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

1 232 867 818

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1643/2021. (IX. 21.) Korm. határozata
a településeken megvalósuló közösségi, szakköri program támogatásáról
A Kormány
1. egyetért a településeken megvalósuló közösségi, szakköri program megvalósításának szükségességével és
fontosságával, valamint annak központi költségvetésből történő támogatásával;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások miniszterének bevonásával – az 1. pont szerinti cél
érdekében gondoskodjon mindösszesen 668 496 081 forint többletforrás biztosításáról a Magyarország 2021. évi
központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet,
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 11. Kulturális feladatok és szervezetek támogatása alcím, 7. Kulturális
társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támogatása jogcímcsoport javára.
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1644/2021. (IX. 21.) Korm. határozata
az integrátor nagyvállalkozásokhoz együttműködési megállapodással kapcsolódó
mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása érdekében szükséges intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a Magyarországon külföldi, működőtőke-beruházást indító vagy magyarországi termelést
bővítő vállalatok (a továbbiakban együtt: beruházó vállalat) támogatása során erősíteni kell a hazai mikro-, kis- és
középvállalkozások (a továbbiakban: KKV) hatékonyabb bekapcsolását a termelési és szolgáltatási folyamatokba;
2. egyetért azzal, hogy az 1. pont szerinti cél végrehajtása érdekében szükség van olyan, a KKV-knak biztosított, célzott
támogatási program elindítására európai uniós források bevonásával, amely figyelembe veszi a beruházó vállalatok
speciális igényeit;
3. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív
Program Plusz operatív program keretében dolgozza ki a 2. pont szerinti támogatást lehetővé tevő felhívás szakmai
koncepcióját, azzal, hogy
a)
a támogatás odaítélésénél szempont legyen a beruházó vállalat és a KKV között a beszállítói vagy
szolgáltatási tevékenység megkezdésére irányuló együttműködési megállapodás vagy a Nemzeti Befektetési
Ügynökség támogató nyilatkozata,
b)
a felhívás keretösszegéből a 2. pont szerinti támogatási programra legalább 10 000 000 000 forint
keretösszeg álljon rendelkezésre,
c)
a felhíváson való részvételhez szükséges előminősítési tanúsítási folyamatban vegyen részt a külgazdasági
ügyekért felelős miniszter, valamint az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1645/2021. (IX. 21.) Korm. határozata
a Magyar Kézilabda Szövetség országos kültéri kézilabdapálya-építési programjának második ütemével
kapcsolatos kormányzati intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért a Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) országos kültéri kézilabdapálya-építési
programja második ütemének megvalósításával (a továbbiakban: Program);
2. az 1. pont szerinti cél megvalósítása érdekében
a)
a Program megvalósítójának az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi
CXXXVIII. törvény 5. § (2) bekezdése alapján a Szövetséget jelöli ki,
b)
az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) 17. §-a alapján felmentést ad a Korm. rendelet szerinti eljárásrend alkalmazása alól;
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások miniszterének bevonásával – az 1. pont szerinti cél
megvalósítása érdekében gondoskodjon mindösszesen 1 700 850 000 forint biztosításáról a Magyarország
2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet,
2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 8. Gazdaság újraindítását szolgáló emberi erőforrások fejezeti kezelésű
előirányzatok alcím, 3. Sportlétesítmény fejlesztések támogatása jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az 1. pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében
– a 3. pont szerinti forrás terhére – gondoskodjon támogatási jogviszony létesítéséről a Szövetséggel
1 700 000 000 forint összegben, elszámolási, a fel nem használt, valamint a nem rendeltetésszerűen felhasznált
támogatás tekintetében visszatérítési kötelezettség rögzítésével.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 3. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követő 60 napon belül
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1646/2021. (IX. 21.) Korm. határozata
a Szigetszentmiklós város külterületén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról
A Kormány a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra
figyelemmel beruházási célterületté nyilvánítja a Szigetszentmiklós város közigazgatási területén fekvő, az ingatlannyilvántartás szerinti Szigetszentmiklós külterület 0203/7, 0203/8, 0203/9, 0203/10, 0203/11, 0203/12, 0203/13,
0203/15, 0203/16, 0203/44, 0203/45, 0203/46, 0203/47, 0203/48, 0203/49, 0203/50 és 0203/51 helyrajzi számú
földrészleteket, valamint az ezen földrészletekből a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását
követően kialakított földrészleteket.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1647/2021. (IX. 21.) Korm. határozata
egyes Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programhoz tartozó projektek támogatása
növelésének jóváhagyásáról és a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 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 f ) pontjában meghatározott
jogkörében eljárva jóváhagyja
a)
a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00042 azonosító számú, „A kormányhivatal irányításának hatékonyabbá
tételét biztosító háttér kialakítása” című projekt támogatásának növelését, a 2. melléklet 2. pontja szerint;
b)
a KÖFOP-2.1.7-VEKOP-18-2021-00001 azonosító számú, „Az állampolgári ügyintézés lehetőségeinek
szélesítése” című projekt támogatásának növelését, a 2. melléklet 3. pontja szerint;
c)
a KÖFOP-2.3.1-VEKOP-16-2021-00002 azonosító számú, „IKIR rendszer kiterjesztése és továbbfejlesztése” című
projekt támogatásának növelését, a 2. melléklet 4. pontja szerint;
d)
a KÖFOP-3.2.1-16-2016-00001 azonosító számú, „Az Audit Hatóság által végzett ellenőrzések színvonalának
fenntartása” című projekt támogatásának növelését, a 6.30. pont szerint.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat] 1/A. pontja a következő
f ) alponttal egészül ki:
[A Kormány az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló
17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján úgy határoz, hogy]
„f ) egyes Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programhoz tartozó projektek támogatása
növelésének jóváhagyásáról és a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési
keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1647/2021. (IX. 21.)
Korm. határozattal módosított, 2. mellékletben foglalt táblázat 32c., 38., 44/a. és 50. sora szerinti kiemelt projekt”
(szakpolitikai felelős által javasolt műszaki-szakmai tartalmának bővítéséhez kapcsolódó, azzal arányos keretemelése és
annak végrehajtása során a Kormányrendelet 3–6. §-ában foglalt eljárási szabályok ne kerüljenek alkalmazásra.)
4. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat
a)
1. melléklete az 1. melléklet,
b)
2. melléklete a 2. melléklet
szerint módosul.
5. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet
5.1. 1. pontjában foglalt táblázat
5.1.1.
C:2 mezőjében a „2,900 [ebből Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program
(a továbbiakban: VEKOP): 0,554]” szövegrész helyébe a „2,581 [ebből Versenyképes
Közép-Magyarország Operatív Program (a továbbiakban: VEKOP): 0,493]” szöveg,
5.1.2.
C:3 mezőjében a „3,998 (ebből VEKOP: 0,764)” szövegrész helyébe a „3,525 (ebből VEKOP: 0,673)”
szöveg,
5.1.3.
C:4 mezőjében a „9,378 (ebből VEKOP: 1,791)” szövegrész helyébe a „9,331 (ebből VEKOP: 1,782)”
szöveg,
5.1.4.
C:5 mezőjében a „2,984 (ebből VEKOP: 0,570)” szövegrész helyébe a „2,962 (ebből VEKOP: 0,566)”
szöveg,
5.1.5.
C:7 mezőjében az „1,688 (ebből VEKOP: 0,322)” szövegrész helyébe az „1,682 (ebből VEKOP: 0,321)”
szöveg,
5.1.6.
C:10 mezőjében a „6,262 (ebből VEKOP: 1,196)” szövegrész helyébe a „6,261 (ebből VEKOP: 1,196)”
szöveg,
5.1.7.
C:11 mezőjében a „2,377 (ebből VEKOP: 0,454)” szövegrész helyébe a „2,371 (ebből VEKOP: 0,453)”
szöveg,
5.1.8.
C:14 mezőjében a „12,051 (ebből VEKOP: 2,302)” szövegrész helyébe a „12,004 (ebből VEKOP: 2,293)”
szöveg,
5.1.9.
C:15 mezőjében a „18,444 (ebből VEKOP: 3,523)” szövegrész helyébe a „18,427 (ebből VEKOP: 3,520)”
szöveg,
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5.1.10.

5.2.

5.3.

C:18 mezőjében a „2,500 (ebből VEKOP: 0,478)” szövegrész helyébe a „2,474 (ebből VEKOP: 0,473)”
szöveg,
5.1.11. C:19 mezőjében a „4,918 (ebből VEKOP: 0,939)” szövegrész helyébe a „4,887 (ebből VEKOP: 0,933)”
szöveg,
5.1.12. C:21 mezőjében a „6,470 (ebből VEKOP: 1,236)” szövegrész helyébe a „6,469 (ebből VEKOP: 1,236)”
szöveg,
5.1.13. C:22 mezőjében a „13,610 (ebből VEKOP: 2,600)” szövegrész helyébe a „13,609 (ebből VEKOP: 2,600)”
szöveg,
5.1.14. C:23 mezőjében a „10,609 (ebből VEKOP: 2,027)” szövegrész helyébe a „10,582 (ebből VEKOP: 2,021)”
szöveg,
5.1.15. C:26 mezőjében az „5,000 (ebből VEKOP: 0,955)” szövegrész helyébe a „4,960 (ebből VEKOP: 0,948)”
szöveg,
5.1.16. C:30 mezőjében a „7,721 (ebből VEKOP: 1,475)” szövegrész helyébe a „7,697 (ebből VEKOP: 1,470)”
szöveg,
5.1.17. C:31 mezőjében a „3,632 (ebből VEKOP: 0,694)” szövegrész helyébe a „3,616 (ebből VEKOP: 0,691)”
szöveg,
5.1.18. C:32 mezőjében a „3,948 (ebből VEKOP: 0,754)” szövegrész helyébe a „3,894 (ebből VEKOP: 0,744)”
szöveg,
5.1.19. C:33 mezőjében az „1,333 (ebből VEKOP: 0,255)” szövegrész helyébe az „1,312 (ebből VEKOP: 0,251)”
szöveg,
5.1.20. C:35 mezőjében a „8,00 (ebből VEKOP: 1,528)” szövegrész helyébe a „8,149 (ebből VEKOP: 1,557)”
szöveg,
5.1.21. C:36b mezőjében a „7,350 (ebből VEKOP: 1,404)” szövegrész helyébe a „7,345 (ebből VEKOP: 1,403)”
szöveg,
5.1.22. C:36e mezőjében a „2,501 (ebből VEKOP: 0,478)” szövegrész helyébe a „2,485 (ebből VEKOP: 0,475)”
szöveg,
5.1.23. C:37 mezőjében a „8,276 (ebből VEKOP: 0,879)” szövegrész helyébe a „8,130 (ebből VEKOP: 0,851)”
szöveg,
2. pontjában foglalt táblázat
5.2.1.
C:2 mezőjében a „14,893 (ebből VEKOP: 2,845)” szövegrész helyébe a „12,796 (ebből VEKOP: 2,444)”
szöveg,
5.2.2.
C:3 mezőjében a „7,091 (ebből VEKOP: 1,355)” szövegrész helyébe az „5,967 (ebből VEKOP: 1,140)”
szöveg,
5.2.3.
C:4 mezőjében a „8,888 (ebből VEKOP: 1,698)” szövegrész helyébe a „8,034 (ebből VEKOP: 1,535)”
szöveg,
5.2.4.
C:7 mezőjében a „4,500 (ebből VEKOP: 0,860)” szövegrész helyébe a „7,197 (ebből VEKOP: 1,375)”
szöveg,
5.2.5.
C:8 mezőjében az „1,500 (ebből VEKOP: 0,287)” szövegrész helyébe az „1,497 (ebből VEKOP: 0,286)”
szöveg,
5.2.6.
C:12 mezőjében a „6,692 (ebből VEKOP: 1,278)” szövegrész helyébe a „6,691 (ebből VEKOP: 1,278)”
szöveg,
5.2.7.
C:13 mezőjében az „5,666 (ebből VEKOP: 1,082)” szövegrész helyébe a „7,604 (ebből VEKOP: 1,452)”
szöveg,
5.2.8.
C:15 mezőjében az „1,000 (ebből VEKOP: 0,191)” szövegrész helyébe a „0,991 (ebből VEKOP: 0,189)”
szöveg,
5.2.9.
C:16 mezőjében az „1,200 (ebből VEKOP: 0,229)” szövegrész helyébe az „1,110 (ebből VEKOP: 0,212)”
szöveg,
3. pontjában foglalt táblázat
5.3.1.
C:3 mezőjében a „10,335” szövegrész helyébe a „10,635” szöveg,
5.3.2.
C:5 mezőjében a „2,031” szövegrész helyébe a „2,023” szöveg,
5.3.3.
C:6 mezőjében a „9,041” szövegrész helyébe a „9,054” szöveg

lép.
6. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
6.1. D:2 mezőjében a „2,900 (ebből VEKOP: 0,554)” szövegrész helyébe a „2,581 (ebből VEKOP: 0,493)” szöveg,
6.2. D:3 mezőjében a „3,998 (ebből VEKOP: 0,764)” szövegrész helyébe a „3,525 (ebből VEKOP: 0,673)” szöveg,
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6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.

6.16.
6.17.
6.18.
6.19.
6.20.
6.21.
6.22.
6.23.
6.24.
6.25.
6.26.
6.27.
6.28.
6.29.
6.30.
6.31.
6.32.
lép.

D:4 mezőjében a „9,378 (ebből VEKOP: 1,791)” szövegrész helyébe a „9,331 (ebből VEKOP: 1,782)” szöveg,
D:5 mezőjében a „2,984 (ebből VEKOP: 0,570)” szövegrész helyébe a „2,962 (ebből VEKOP: 0,566)” szöveg,
D:7 mezőjében az „1,688 (ebből VEKOP: 0,322)” szövegrész helyébe az „1,682 (ebből VEKOP: 0,321)” szöveg,
D:10 mezőjében a „6,262 (ebből VEKOP: 1,196)” szövegrész helyébe a „6,261 (ebből VEKOP: 1,196)” szöveg,
D:11 mezőjében a „2,377 (ebből VEKOP: 0,454)” szövegrész helyébe a „2,371 (ebből VEKOP: 0,453)” szöveg,
D:14 mezőjében a „12,051 (ebből VEKOP: 2,302)” szövegrész helyébe a „12,004 (ebből VEKOP: 2,293)” szöveg,
D:15 mezőjében a „18,444 (ebből VEKOP: 3,523)” szövegrész helyébe a „18,427 (ebből VEKOP: 3,520)” szöveg,
D:18 mezőjében a „2,500 (ebből VEKOP: 0,478)” szövegrész helyébe a „2,474 (ebből VEKOP: 0,473)” szöveg,
D:19 mezőjében a „4,918 (ebből VEKOP: 0,939)” szövegrész helyébe a „4,887 (ebből VEKOP: 0,933)” szöveg,
D:21 mezőjében a „6,470 (ebből VEKOP: 1,236)” szövegrész helyébe a „6,469 (ebből VEKOP: 1,236)” szöveg,
D:22 mezőjében a „13,610 (ebből VEKOP: 2,600)” szövegrész helyébe a „13,609 (ebből VEKOP: 2,600)” szöveg,
D:23 mezőjében a „10,609 (ebből VEKOP: 2,027)” szövegrész helyébe a „10,582 (ebből VEKOP: 2,021)” szöveg,
C:25 mezőjében a „Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság vagy az általa
vezetett konzorcium” szövegrész helyébe a „Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. vagy
az általa vezetett konzorcium” szöveg,
D:26 mezőjében az „5,000 (ebből VEKOP: 0,955)” szövegrész helyébe a „4,960 (ebből VEKOP: 0,948)” szöveg,
D:30 mezőjében a „7,721 (ebből VEKOP: 1,475)” szövegrész helyébe a „7,697 (ebből VEKOP: 1,470)” szöveg,
D:31 mezőjében a „3,632 (ebből VEKOP: 0,694)” szövegrész helyébe a „3,616 (ebből VEKOP: 0,691)” szöveg,
D:32 mezőjében a „3,948 (ebből VEKOP: 0,754)” szövegrész helyébe a „3,894 (ebből VEKOP: 0,744)” szöveg,
D:32a mezőjében az „1,333 (ebből VEKOP: 0,255)” szövegrész helyébe az „1,312 (ebből VEKOP: 0,251)” szöveg,
D:32f mezőjében a „7,350 (ebből VEKOP: 1,404)” szövegrész helyébe a „7,345 (ebből VEKOP: 1,403)” szöveg,
D:32i mezőjében a „2,501 (ebből VEKOP: 0,478)” szövegrész helyébe a „2,485 (ebből VEKOP: 0,475)” szöveg,
D:33 mezőjében a „14,893 (ebből VEKOP: 2,845)” szövegrész helyébe a „12,796 (ebből VEKOP: 2,444)” szöveg,
D:34 mezőjében a „7,091 (ebből VEKOP: 1,355)” szövegrész helyébe az „5,967 (ebből VEKOP: 1,140)” szöveg,
D:35 mezőjében a „8,888 (ebből VEKOP: 1,698)” szövegrész helyébe a „8,034 (ebből VEKOP: 1,535)” szöveg,
D:39 mezőjében az „1,500 (ebből VEKOP: 0,287)” szövegrész helyébe az „1,497 (ebből VEKOP: 0,286)” szöveg,
D:43 mezőjében a „6,692 (ebből VEKOP: 1,278)” szövegrész helyébe a „6,691 (ebből VEKOP: 1,278)” szöveg,
D:46 mezőjében az „1,000 (ebből VEKOP: 0,191)” szövegrész helyébe a „0,991 (ebből VEKOP: 0,189)” szöveg,
D:47 mezőjében az „1,200 (ebből VEKOP: 0,229)” szövegrész helyébe az „1,110 (ebből VEKOP: 0,212)” szöveg,
D:50 mezőjében a „10,335” szövegrész helyébe a „10,635” szöveg,
D:52 mezőjében a „2,031” szövegrész helyébe a „2,023” szöveg,
D:53 mezőjében a „9,041” szövegrész helyébe a „9,054” szöveg

		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1647/2021. (IX. 21.) Korm. határozathoz
		 Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 28. sora helyébe a következő sor lép:
[A
1.

28.

Felhívás azonosító
jele

KÖFOP-1.0.0VEKOP-15

B
Felhívás neve

A kincstári rendszerek
felhasználói felületeinek,
valamint a Kincstár
számlavezető rendszerének
megújítása és az ügyviteli
folyamatok újraszervezése

C

D

E

Felhívás keretösszege

Felhívás meghirdetésének

Felhívás meghirdetésének

(Mrd Ft)

módja

tervezett ideje]

14,752 (ebből
VEKOP: 2,818)

kiemelt

Meghirdetve:
2015. szeptember

8128

2. melléklet az 1647/2021. (IX. 21.) Korm. határozathoz
1. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 28. sora helyébe a következő sor lép:
[A
1.

28.

B

C

Felhívás azonosító

Projekt

Támogatást igénylő

jele

megnevezése

neve

KÖFOP1.0.0-VEKOP-15

A kincstári
rendszerek
felhasználói
felületeinek,
valamint
a Kincstár
számlavezető
rendszerének
megújítása és
az ügyviteli
folyamatok
újraszervezése

Magyar
Államkincstár
vagy az általa
vezetett
konzorcium

D

E

Projekt indikatív

Projekt

támogatási kerete

benyújtásának

(Mrd Ft)

várható ideje

14,752 (ebből
VEKOP:
2,818)

2020

F
Szakmai elvárások]

1.1. Egységes Frontend rendszer kialakítása és ügyviteli folyamatok
újraszervezése a nyugdíjbiztosítási és családtámogatási rendszer tekintetében,
valamint az egészségbiztosítás pénzbeli ellátási rendszer létrehozása.
A projekt elemei: Az ügyviteli folyamatok újraszervezése, az ügyfél és ügyintézői
Frontend rendszer kifejlesztése és bevezetése;
a nyugdíj jogszerzési adatok elektronikus elérését biztosító JAFO rendszer
fejlesztése, illesztése a digitálisan újraszervezett folyamatokba, valamint
a kapcsolódó digitalizációs feladatok; a Járási rendszer kialakítása kapcsán
a jogszabályi megfelelőséget biztosító fejlesztések; az egészségbiztosítás
pénzbeli ellátási rendszer létrehozása.
1.2. A Magyar Államkincstár számlavezető rendszerének megújítása:
új, multidevizás, korszerű technológiai alapon működő banki számlavezető
rendszer bevezetése, mely révén a Kincstár gyorsan, rugalmasan és szakszerűen
tud reagálni a Kormány gazdaságpolitikai döntéseire, a pénzforgalmi
szolgáltatásokkal szemben támasztott szabályozói és a számlavezetett ügyfelek
által megfogalmazott elvárásokra.
2. A projektmenedzsmentre elszámolható költségek 1. pont m) alpontja szerinti
csökkentésének mértéke 38 926 200 forint.
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1.

32c.

[A

B

C

Felhívás azonosító

Projekt

Támogatást igénylő

jele

megnevezése

neve

A kormányhivatal
irányításának
hatékonyabbá
tételét
biztosító
háttér
kialakítása

A fővárosi
és megyei
kormányhivatalok
(konzorciumvezető) és
a Miniszterelnökség
részvételével
alkotott
konzorcium

KÖFOP-1.0.0VEKOP-15

D

E

Projekt indikatív

Projekt

támogatási kerete

benyújtásának

(Mrd Ft)

várható ideje

8,149 (ebből
VEKOP: 1,557)

2016

F
Szakmai elvárások]

1. A projekt célja a kormányhivatalok hatékony irányításához szükséges
információ és elemzési háttér biztosítása, ennek részeként
1.1. adattárház kialakítása gazdálkodási és működési adatkörökre,
1.2. elemzési szolgáltatások kialakítása a különböző vezetői szintek igényének
figyelembevételével,
1.3. gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése, az ügyfelek fizetési lehetőségeinek
bővítéséhez szükséges kormányhivatal szintű fejlesztések (a befizetések
követésének fejlesztése),
1.4. munkaállomások beszerzése,
1.5. az e-számla kezelés bevezetése,
1.6. a kormányhivatali végponti eszközök kapacitásának növelése és a helytől
független munkavégzés feltételeinek bővítése.
1.7. Központi Időpontfoglaló Alkalmazás továbbfejlesztése és kiterjesztése.
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2. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 32c. sora helyébe a következő sor lép:

3. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 38. sora helyébe a következő sor lép:
[A
1.

B

C

Felhívás azonosító

Projekt

Támogatást igénylő

jele

megnevezése

neve

D

E

Projekt indikatív

Projekt

támogatási kerete

benyújtásának

(Mrd Ft)

várható ideje

F
Szakmai elvárások]

8129

KÖFOP-2.1.7VEKOP-18

7,197 (ebből
VEKOP: 1,375)

2019

8130

38.

Az
állampolgári
ügyintézés
lehetőségeinek
szélesítése

Lechner
Tudásközpont
Nonprofit
Korlátolt
Felelősségű
Társaság
vagy az általa
vezetett
konzorcium
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1. A projekt célja:
1.1. A kormányhivatalok működésének egységesítése, a hatékonyság növelése.
A pillér célja:
1.1.1. a kormányhivatalok eltérő működési, HR és munkaszervezési
gyakorlatának egységesítése, ezáltal a kiszámíthatóbb működés, valamint
az ügyintézési hatékonyság növelése, folyamatszervezési sztenderdek felállítása
a területi szervek belső folyamatainak megújításához.
1.1.2. a kormányhivatalokat érintő, élethelyzethez kapcsolódó, hitelesített
információkat szolgáltató automatizált folyamattámogató rendszer fejlesztését
megalapozó további célterületeket érintő tanulmányok, koncepciók kidolgozása.
1.2. A területi közigazgatás tervezett fejlesztéseinek megalapozása:
A pillér célja a kormányhivatalok és kormányablakok szervezeti és informatikai
fejlesztéseinek koncepcionális megalapozása. A megvalósuló koncepciók
központi, minden kormányhivatalra és kormányablakra kiterjedő fejlesztési
irányokat azonosítanak, folyamatában tudják segíteni, megalapozni és
támogatni a következő, 2021–2027 közötti tervezési ciklus területi közigazgatás
fejlesztését.
1.3. Az ügyintézés lehetőségeinek szélesítése:
A pillér hozzájárul a szolgáltató (ügyfélbarát) állam megteremtéséhez, a korszerű
technológiák alkalmazásának és elérhetőségének vizsgálatával, a fejlesztési
koncepciók, tervek és modellek kialakításával.
Cél, hogy a kormányablak egységes ügyfélszolgálata mellett most egy fordított
logika mentén közelítse meg az ügyfélkiszolgálást, a megfogalmazódó
megoldások ne az állampolgártól várják el az ügyintézési helyszín
megközelítését, hanem célzottan, akár a lakóhelyen, munkahelyen, illetve a napi
tevékenységének helyszínén támogassák az ügyintézést, így képesek legyenek
illeszkedni az állampolgárok élethelyzetéhez.
1.4. A Jó Állam Projekt Mutató méréséhez szükséges (KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15
projekt keretében megkezdett) támogató- és elemzőfeladatok (módszertan
kialakítása, a mérések módszertani támogatása, minőségbiztosítása) folytatása
a KÖFOP projektek esetén, valamint a projektszint feletti eredmények, hatások
vizsgálatához szükséges elemzések és a záró tanulmány elkészítése.
2. A projekt megvalósításának feltételei:
2.1. 2021. március 31-ig a megvalósíthatósági tanulmányt be kell nyújtani,
2.2. 2021. szeptember 30-ig a megvalósítás megkezdéséhez szükséges
közbeszerzési eljárások dokumentumait ellenőrzésre be kell nyújtani.

1.

44/a.

[A

B

C

Felhívás azonosító

Projekt

Támogatást igénylő

jele

megnevezése

neve

KÖFOP-2.3.1VEKOP-16

IKIR rendszer
kiterjesztése és
továbbfejlesztése

Belügyminisztérium
vagy az általa
vezetett
konzorcium

D

E

Projekt indikatív

Projekt

támogatási kerete

benyújtásának

(Mrd Ft)

várható ideje

4,000 (ebből
VEKOP: 0,764)

2021

F
Szakmai elvárások]

1. A projekt célja az IKIR rendszerhez csatlakoztatott ágazati adatbázisok
számának bővítése annak érdekében, hogy a helyi közszolgáltatások
szervezésével összhangban rendelkezésre álló, de jelenleg különálló
adatbázisok minél nagyobb részének egy helyre történő beintegrálásával
szélesebb körű elemzési lehetőség valósulhasson meg, biztosítva egyúttal
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben
foglaltak szerint a feladatalapú finanszírozáshoz szükséges helyi/területi szintű
adatokat.
1.1. A projekt keretében továbbfejlesztésre és bővítésre kerül az IKIR rendszer
adattára, négy ágazati adatbázis becsatlakoztatásával.
1.2. Az ágazati adatbázisok becsatolásával kapcsolatos szolgáltatásbővítéssel
integráltan megvalósuló funkcionális fejlesztések valósulnak meg a következők
szerint:
– online interfész kialakítása,
– önkormányzati törzsadattár kialakítása,
– elemzési funkciók fejlesztése,
– információgyűjtés támogatása,
– vezetői információs rendszer fejlesztése,
– felhasználói támogatás,
– infrastruktúra bővítése, fejlesztése,
– létrejövő adatvagyon hasznosítása eredményeként automatizálási
  technológiákkal előállított riportok,
– online oktatóvideók,
– adatlekérdezés lehetőségének biztosítása a lakosság számára,
– elégedettségmérési modul továbbfejlesztése, kiterjesztése,
– szabályzatok, jogszabálytervezet.
2. A projekt megvalósítása megkezdhetőségének egyedi feltételei:
2.1. 2021. május 31-ig a megvalósíthatósági tanulmányt be kell nyújtani,
2.2. 2021. október 30-ig a megvalósítás megkezdéséhez szükséges
közbeszerzési eljárások dokumentumait ellenőrzésre be kell nyújtani.
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4. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat 44/a. sora helyébe a következő sor lép:

8131

8132
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A Kormány 1648/2021. (IX. 21.) Korm. határozata
az EFOP-2.2.2-17-2017-00011 azonosító számú („KIKÖLTÖZÜNK! – Új szociális lakhatási forma Vésztőn”) című
projekt támogatásának növeléséről
A Kormány
1. a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
egyetért az EFOP-2.2.2-17-2017-00011 azonosító számú, „KIKÖLTÖZÜNK! – Új szociális lakhatási forma Vésztőn” című
projekt (a továbbiakban: Projekt) támogatásának növelésével, az 1. melléklet szerint;
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Projekt támogatási szerződésének 1. melléklet
szerinti módosításáról.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2021. október 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1648/2021. (IX. 21.) Korm. határozathoz
A

B

C

D

E

Projekt hatályos

1.

támogatási

EFOP keretében

Projekt azonosító

Projekt

Kedvezményezett

szerződés

finanszírozandó

száma

megnevezése

neve

szerinti

összeg

összköltsége

(bruttó forint)

(bruttó forint)

2.

EFOP-2.2.2-172017-00011

KIKÖLTÖZÜNK!
Szociális és
– Új szociális
Gyermeklakhatási
védelmi
forma Vésztőn Főigazgatóság

619 209 790

95 071 213

F

G

Projekt
megnövelt
összköltsége

Projekt rövid bemutatása

legfeljebb
(bruttó forint)

714 281 003

A projekt célja a Békés
Megyei Hajnal István
Szociális Szolgáltató
Centrum Nefelejcs
Fogyatékosok Otthon
72 férőhelyének kiváltása
6 db támogatott
lakhatást biztosító
ingatlan építésével és
1 szolgáltatóközpont
felújításával.

8133
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A Kormány 1649/2021. (IX. 21.) Korm. határozata
a GINOP-7.1.9-17-2017-00001 azonosító számú („Gyógyhelyfejlesztés Balatonfüred Városában” című)
projekt támogatásának növeléséről
1. A Kormány
a)
a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontjában
meghatározott jogkörében eljárva egyetért a GINOP-7.1.9-17-2017-00001 azonosító számú,
„Gyógyhelyfejlesztés Balatonfüred Városában” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának
növelésével, az 1. melléklet szerint,
b)
egyetért a projekt 1. melléklet szerinti többlettámogatásának a Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Program 7. prioritásának maximális kötelezettségi szintjén belüli szabad forrás terhére történő
finanszírozásával,
c)
felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti
módosításáról.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
2021. október 29.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1649/2021. (IX. 21.) Korm. határozathoz
A

1.

B

Projekt azonosító

Projekt

száma

megnevezése

C

Kedvezményezett neve

Balatonfüred Város
Önkormányzata
Gyógyhely(konzorciumvezető),
GINOP-7.1.9fejlesztés
2.
Magyar Turisztikai
17-2017-00001 Balatonfüred
Ügynökség
Városában
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

D

E

Hatályos

Többlettámogatás

támogatás

legfeljebb

(forint)

(forint)

983 128 389

200 000 000

F

G

Megnövelt
támogatás
legfeljebb

Projekt rövid bemutatása

(forint)

A projekt
keretében négy
szolgáltatóépület
épül színvonalas
zöldterület1 183 128 389 fejlesztéssel,
valamint megújul
a balatonfüredi
szabadidő- és
rendezvényközpont
szabadtéri színpada.

8134
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A Kormány 1650/2021. (IX. 21.) Korm. határozata
a KEHOP-1.4.0-15-2016-00018 azonosító számú („Rába-völgy projekt, a térség árvízvédelmének kiépítése”
című) projekt ingatlanvásárlás költségtípus elszámolható mértékének növeléséről, illetve a projekt
költségvetésében történő forrásátcsoportosításról
		A Kormány hozzájárul a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet] 5. melléklet 3.12.6. pontja alapján a KEHOP-1.4.0-15-2016-00018 azonosító számú projekt
tekintetében a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5. melléklet 3.12.1. pontjában meghatározott költségek
ingatlanvásárlás költségtípusra történő átcsoportosításához, és felhívja az innovációért és technológiáért felelős
minisztert az ehhez szükséges intézkedések megtételéhez.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2021. szeptember 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1651/2021. (IX. 21.) Korm. határozata
a KEHOP-5.2.2-16-2019-00132 azonosító számú („Győri Szakképzési Centrum Pattantyús-Ábrahám Géza
Technikum épületenergetikai fejlesztése” című) projekt megvalósításához szükséges többletforrás
biztosításáról
1. A Kormány
a)
a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva egyetért az 1. melléklet szerinti projekt (a továbbiakban: projekt)
támogatásának növelésével és forrásszerkezetének módosításával,
b)
egyetért a projekt 1. mellékletben foglalt táblázat G:3 mezője szerinti többlettámogatásának a Környezeti
és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: KEHOP) 5. prioritásán rendelkezésre álló keret
terhére történő finanszírozásával,
c)
felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a projekt támogatási
szerződéseinek 1. melléklet szerinti módosításáról.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
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 2. mellékletében foglalt táblázat D:573d mezőjében a „0,76” szövegrész helyébe
a „0,86” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

C

1.

D

E

F

G

Módosítás előtti forrásszerkezet

Projekt azonosító
száma

Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve
KEHOP
(bruttó forint)

2.

Az Európai
Unió felé nem
elszámolható
költség
(bruttó forint)

H

I

Változás

Projekt módosítás
előtti összköltsége
összesen
(bruttó forint)

KEHOP
(bruttó forint)

Az EU felé nem
elszámolható egyéb
költségek a Gazdaságújraindítási Alap uniós
fejlesztései fejezetbe
tartozó fejezeti és központi
kezelésű előirányzatok
felhasználásának
rendjéről szóló 481/2021.
(VIII. 13.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 481/2021.
(VIII. 13.) Korm. rendelet]
9. § (1) bekezdés f ) pontja
alapján KEHOP hazai
társfinanszírozás terhére
(bruttó forint)

J

K

L

M

Projekt módosítást
követő összköltsége
(bruttó forint)

Projekt rövid bemutatása

Módosítást követő forrásszerkezet

Projekt
összköltsége
(bruttó forint)

KEHOP
(bruttó forint)

Az EU felé nem
elszámolható
egyéb költségek
a 481/2021.
(VIII. 13.)
Korm. rendelet
9. § (1) bekezdés
b) pontja alapján
KEHOP hazai
társfinanszírozás
terhére

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 173. szám

1. melléklet az 1651/2021. (IX. 21.) Korm. határozathoz

A projekt a Győri Szakképzési Centrum PattantyúsÁbrahám Géza Technikum 9024 Győr, Ikva út 70.,
hrsz. 2672/59 épületét érinti. Ezen épület az építési
kornak megfelelő technológiai színvonalon épült,
de a határolószerkezetek és az elavult, helyenként
rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor
hőtechnikai és épület-szerkezettani követelményeinek,
így az épület jelentős hőveszteséggel működik.
Az épületenergetikai beruházás a külső határolófal és
lapostető utólagos hőszigetelését, nyílászárók cseréjét,
nagy hatásfokú hővisszanyerős légkezelő beépítését,

BMSK Sport

3.

Győri Szakképzési

Közhasznú

Centrum

Nonprofit Korlátolt

KEHOP-

Pattantyús-

Felelősségű

5.2.2-16-

Ábrahám Géza

Társaság

2019-00132

Technikum

(konzorciumvezető)

épületenergetikai

Győri Szakképzési

fejlesztése

Centrum
(konzorciumi tag)

valamint napelemes rendszer kiépítését tartalmazza
a hatályos az épületek energetikai jellemzőinek
meghatározásáról szóló 7/2006. (IV. 24.) TNM rendelet
760 000 000

0

760 000 000

92 551 149

0

92 551 149

852 551 149

0

852 551 149

követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve
az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb
megtakarítására.
Az épület energetikai korszerűsítését célzó építészeti
felújítási munkáknak az épület külső határolószerkezeteit
érinteniük kell. Hőszigetelésre kell kerülniük az épület
homlokzati falainak, a lábazatoknak és a lapostetőknek.
A lapostetők hőszigetelése kapcsán mindenütt szükséges
felújítani a lapostetőkön található csapadékvíz elleni
szigetelést. Cserélni szükséges a mai energetikai
követelményeknek nem megfelelő homlokzati
nyílászárókat. Szükséges cserélni a meglévő légkezelő
berendezést korszerű, nagy hatásfokú hővisszanyerővel
ellátott légkezelő berendezésre a szükséges kiegészítő
fűtésszerelési munkálatokkal, valamint fotovoltaikus
rendszer telepítése a lapostetőre.
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A Kormány 1652/2021. (IX. 21.) Korm. határozata
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról
1. A Kormány
a)
a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 4. § c) pontjában foglalt feladatkörében
eljárva elfogadja a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (a továbbiakban: TOP Plusz) éves
fejlesztési keretét, az 1. melléklet szerint;
b)
jóváhagyja
ba)
hogy a TOP Pluszban az Irányító Hatóság többlet-kötelezettségvállalás igénybevétele mellett
ún. „biztonsági háló” alkalmazásával határozza meg a fenntartható városfejlesztési eszközben részt
vevő városok keretösszegeit,
bb)
a TOP Plusz 1. prioritás 518 760 000 000 forint összegű meghirdethető keretét, amelyből
2 890 000 000 forint a fenntartható városfejlesztési eszköz esetén alkalmazandó többletkötelezettségvállalás összege,
bc)
a TOP Plusz 2. prioritás 76 220 000 000 forint összegű meghirdethető keretét, amelyből
1 140 000 000 forint a fenntartható városfejlesztési eszköz esetén alkalmazandó többletkötelezettségvállalás összege,
bd)
a TOP Plusz 3. prioritás 236 260 000 000 forint összegű meghirdethető keretét, amelyből
780 000 000 forint a fenntartható városfejlesztési eszköz esetén alkalmazandó többletkötelezettségvállalás összege.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1652/2021. (IX. 21.) Korm. határozathoz
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz éves fejlesztési kerete
1. Versenyképes megye című 1. prioritás
A
1.

Felhívás azonosító jele

B
Felhívás címe

C

D

E

Felhívás

Projekt-

Felhívás
meghirdetésének

keretösszege

kiválasztási

(milliárd forint)

eljárásrend

tervezett ideje

2.

TOP_Plusz-1.1.1-21

Helyi gazdaságfejlesztés

42,93

területi

2021. szeptember

3.

TOP_Plusz-1.1.2-21

4 és 5 számjegyű utak fejlesztése

82,89

területi

2021. szeptember

4.

TOP_Plusz-1.1.3-21

Helyi és térségi turizmusfejlesztés

50,49

területi

2021. szeptember

5.

TOP_Plusz-1.2.1-21

Élhető települések

138,97

területi

2021. szeptember

6.

TOP_Plusz-1.2.2-21

Szociális célú városrehabilitáció

6,10

területi

2021. szeptember

7.

TOP_Plusz-1.2.3-21

Belterületi utak fejlesztése

49,62

területi

2021. szeptember

8.

TOP_Plusz-1.3.1-21

Fenntartható városfejlesztési
stratégiák támogatása

1,28

területi

2021. szeptember

9.

TOP_Plusz-1.3.2-21

Fenntartható városfejlesztés

146,48

területi

2021. szeptember
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2. Klímabarát megye című 2. prioritás

1.

A

B

C

D

E

Felhívás

Projekt-

Felhívás

Felhívás azonosító jele

Felhívás címe

keretösszege

kiválasztási

meghirdetésének

(milliárd forint)

eljárásrend

tervezett ideje

2.

TOP_Plusz-2.1.1-21

Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése

51,17

területi

2021. szeptember

3.

TOP_Plusz-2.1.2-21

Fenntartható energiahatékonyság

25,05

területi

2021. szeptember

3. Gondoskodó megye című 3. prioritás

1.

A

B

C

D

E

Felhívás

Projekt-

Felhívás

Felhívás azonosító jele

Felhívás címe

keretösszege

kiválasztási

meghirdetésének

(milliárd forint)

eljárásrend

tervezett ideje

2.

TOP_Plusz-3.1.1-21

Megyei foglalkoztatásigazdaságfejlesztési
együttműködések

50,96

területi

2021. szeptember

3.

TOP_Plusz-3.1.2-21

Szociális célú városrehabilitáció
(ESZA+)

9,52

területi

2021. szeptember

4.

TOP_Plusz-3.1.3-21

Helyi humán fejlesztések

46,13

területi

2021. szeptember

5.

TOP_Plusz-3.2.1-21

Fenntartható humán fejlesztések

36,70

területi

2021. szeptember

6.

TOP_Plusz-3.3.1-21

Gyermeknevelést támogató humán
infrastruktúra fejlesztése

29,42

területi

2021. szeptember

7.

TOP_Plusz-3.3.2-21

Helyi egészségügyi és szociális
infrastruktúra fejlesztése

29,17

területi

2021. szeptember

8.

TOP_Plusz-3.3.3-21

Fenntartható humán infrastruktúra

34,36

területi

2021. szeptember

A Kormány 1653/2021. (IX. 21.) Korm. határozata
COVID–19 vakcina Vietnámi Szocialista Köztársaság részére adásvétellel történő értékesítésről
A Kormány, figyelemmel a koronavírus-világjárvány következtében előállt európai járványügyi helyzetre,
1. egyetért a magyar állam tulajdonában álló, 400 000 adag AstraZeneca COVID–19 Vaxzevria vakcina (a továbbiakban
együtt: vagyonelemek) eladásával a Vietnámi Szocialista Köztársaság részére;
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a Nemzeti Népegészségügyi Központ, valamint a külgazdasági
és külügyminiszter bevonásával – tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a magyar állam
képviseletében a vagyonelemekre vonatkozó adásvételi szerződés a Vietnámi Szocialista Köztársaság képviselőjével
megkötésre kerüljön;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a Nemzeti Népegészségügyi Központ bevonásával –
gondoskodjon a vagyonelemeknek az 1. pontban meghatározott célból történő rendelkezésre bocsátásáról.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1654/2021. (IX. 21.) Korm. határozata
a TAKUBA alkalmi harci kötelékben történő magyar katonai szerepvállalást előkészítő törzs kiküldéséről
A Kormány az Alaptörvény 47. cikk (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – figyelemmel arra, hogy
Magyarország érdekelt a nemzetközi béke és biztonság előmozdítására tett erőfeszítésekben és a terrorizmus elleni
küzdelemben, figyelemmel Magyarországnak az Egyesült Nemzetek (a továbbiakban: ENSZ) Alapokmányából
fakadó kötelezettségeire, elsősorban az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2020. június 29-én hozott 2531. számú
határozatára, figyelemmel továbbá Franciaország felkérésére, valamint a Mali Köztársaság elnökének és a Nigeri
Köztársaság elnökének meghívóleveleire –, az Európára nehezedő illegális migrációs nyomás csökkentése
érdekében engedélyezi, hogy a Magyar Honvédség állományából egy legfeljebb 20 fős Előkészítő Törzs a francia
haderővel közreműködésben, a Maliban és a térségben működő BARKHANE művelet részét képező TAKUBA alkalmi
harci kötelékben tervezett feladatellátás előkészítése érdekében kiküldésre kerüljön.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

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.

