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Kormányrendeletek

A Kormány 133/2021. (III. 19.) Korm. rendelete
a védelmi intézkedések egy héttel történő meghosszabbításáról
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 4. § tekintetében az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A védelmi intézkedések meghosszabbítása
1. §		
A Kormány – az Operatív Törzs javaslatára – a védelmi intézkedéseket további egy hétig fenntartja.

2. A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet egyes
rendelkezései alkalmazhatóságának a meghosszabbítása
2. §		
A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 14. § a) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(E rendelet)
„a) 2. alcímét, 3. alcímét, 5. alcímét, 8. alcímét és 9. alcímét 2021. március 29. napjáig,”
(lehet alkalmazni.)

3. A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló
484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet alkalmazhatóságának a meghosszabbítása
3. §		
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.)
Korm. rendelet 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„28. § E rendelet rendelkezéseit 2021. március 29-ig lehet alkalmazni.”

4. A határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
A határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(2) Ez a rendelet 2021. március 29-én hatályát veszti.”

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 134/2021. (III. 19.) Korm. rendelete
az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában,
a 3. § tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §		
Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) a következő 10. §-sal egészül ki:
„10. § E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 134/2021. (III. 19.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 3. § (2) bekezdését
és 2. mellékletében foglalt táblázat 4., 5. és 6. sorát a Módr1. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási
hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”
2. §		
Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
3. §		
Az R. 3. § (2) bekezdésében az „A Beruházásokkal összefüggésben” szövegrész helyébe az „A 2. mellékletben foglalt
táblázat 4., 5. és 6. sora szerinti beruházás kivételével a Beruházásokkal összefüggésben” szöveg lép.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 134/2021. (III. 19.) Korm. rendelethez
Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 4–6. sorral egészül ki:
(A

B

C

1.

A beruházás megnevezése

A beruházás megvalósításának helyszíne

Koordinációra kijelölt kormánymegbízott)

4.

Szakrális projekt

Badacsonytördemic belterület
414, 585 és Badacsonytördemic
külterület 043/6 helyrajzi számú
ingatlanok;
Badacsonytomaj belterület 642,
701/4, 702, 705, 709, 725/1,
725/2, 726, 727, 738, 975, 2373/1
és 2373/2 helyrajzi számú
ingatlanok;
Badacsonytomaj külterület
021/11, 038/11, 038/12, 038/13,
038/14, 038/15, 038/16, 038/17,
038/18, 038/19, 038/22, 058/1,
061/72, 063/2, 064/6 és 064/7
helyrajzi számú ingatlanok.

Veszprém Megyei
Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott

5.

Badacsonytomaj turisztikai
attraktivitásának javítása

Badacsonytomaj belterület 37 és
542/4 helyrajzi számú ingatlanok.

Veszprém Megyei
Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott

6.

Badacsonytördemic turisztikai
attraktivitásának javítása

Badacsonytördemic belterület
32/2, 32/3, 32/4, 32/5, 32/6, 33,
234/1, 234/4, 234/5, 234/6, 234/7,
234/8, 414 és 1016/3 helyrajzi
számú ingatlanok.

Veszprém Megyei
Kormányhivatalt vezető
kormánymegbízott
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V.

1949

A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 11/2021. (III. 19.) AM rendelete
a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet módosításáról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában, valamint a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének
egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés d) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet [a továbbiakban 50/2017. (X. 10.)
FM rendelet] 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a termelő tag általi zöldség-, illetve gyümölcstermelés átmeneti szüneteltetése eseteinek megállapítására
és annak bejelentésére vonatkozó szabályokat a termelői szervezet a létesítő okiratában megállapítja,
akkor az e feltételeknek megfelelő tagot a termelést átmenetileg szüneteltető nem termelő tagnak kell tekinteni.
A szántóművelési ágban nyilvántartott mezőgazdasági területen vetésforgó miatt adott évben zöldséget,
illetve gyümölcsöt nem termelő, a termelését átmenetileg szüneteltető tagot termelő tagnak kell tekinteni.
Az (1) bekezdés szerinti arányok megállapításánál a termelését legfeljebb egybefüggően három évig szüneteltető
tagot nem kell beszámítani a nem termelő tagok számába.”
2. §		
Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A termelői szervezet által létrehozott működési alap a termelői szervezet által vezetett könyvvitel részét
képezi, amelyet az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltaknak megfelelően
– a termelői szervezet közvetlen gazdasági érdekeire figyelemmel, a gazdasági tevékenységét szolgáló
alaptevékenység részeként – lehet felhasználni. Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 32. cikk
(1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás éven túl is felhasználható.”
3. §

(1) Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A szokásos piaci árnak való megfelelést alátámasztó dokumentumokat – ha azok az operatív program
részeként nem kerültek benyújtásra – legkésőbb a végrehajtás évében és a támogatás kifizetése iránti kérelem
benyújtását megelőzően, a végrehajtás évére vonatkozó módosítási kérelem részeként kell megküldeni a miniszter
részére. A szokásos piaci árnak való megfelelés akkor is teljesül, ha a termelői szervezet az adott tevékenységtípus
vonatkozásában a minisztérium honlapján meghatározott szabványos átalányösszegeket, egységköltség-alapú
térítést vagy egyösszegű átalányokat alkalmazza, és ebben az esetben a termelői szervezet mentesül a szokásos
piaci árnak való megfelelést alátámasztó dokumentumok benyújtásának kötelezettsége alól.”
(2) Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 11. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 35. cikke szerinti nemzeti támogatás igénybevétele
érdekében az operatív program módosítására vonatkozó, a 11. § (1) bekezdése és a 16. § (1) bekezdése szerinti
kérelmet, valamint a 16. § (5) bekezdése szerinti bejelentést a minisztérium honlapján közzétett, a nemzeti
támogatás tervezett felhasználásáról szóló formanyomtatvány csatolásával kell megküldeni a miniszter részére.
A nemzeti támogatás nem fordítható a 14. § (2) bekezdésében meghatározott bérköltségekre, használt eszközök
beszerzésére, valamint beruházási típusú tevékenységek bérlet útján történő megvalósítására.”

4. §		
Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő
(5a), (5b) és (5c) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az árajánlatoknak legalább három, egymástól és a termelői szervezettől független ajánlattevőtől kell
származnia. A termelői szervezetnek igazolnia kell az ajánlattevők (6) bekezdés szerinti függetlenségét, valamint azt,
hogy megvizsgálta az ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére való alkalmasságát, figyelemmel azok tevékenységi
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körére. A vizsgálat módját és a vizsgálat során figyelembe vett szempontokat magában foglaló igazolás az operatív
program mellékletét képezi.
(5a) Ha a termelői szervezet több beszállítóval is felvette a kapcsolatot, és írásban, a vonatkozó dokumentumok
másolatának csatolásával bizonyítja a kapcsolatfelvételt, valamint azt, hogy a beszállítók nem tettek árajánlatot
beruházási típusú tevékenység célja szerinti eredmény elérését biztosító beszerzésre, illetve minőségirányítási,
minőségtanúsítási, minőségbiztosítási rendszer tanúsítása tevékenységre, akkor háromnál kevesebb árajánlat
benyújtására jogosult.
(5b) Egy árajánlat is elfogadható, ha a tevékenység közvetlenül kapcsolódik egy korábban végrehajtott
tevékenységhez, feltéve, hogy a termelői szervezet igazolni tudja, hogy a tevékenység célja szerinti eredmény
elérését biztosító beszerzésre más beszállító nem tud árajánlatot tenni, vagy más beszállító választása egy korábban
végrehajtott tevékenység ellehetetlenülését eredményezné.
(5c) Az (5a) és (5b) bekezdés szerinti esetekben a tevékenység megvalósítója vonatkozásában is igazolni kell
a (6) bekezdés szerinti feltételek fennállását.”
5. §

(1) Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 27. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A termelői szervezet a működési alap támogatásának részleges kifizetését minden év október 31-éig
igényelheti. A Kincstár a benyújtott részleges kifizetés iránti kérelemről a benyújtás napját megelőzően hozzá
beérkezett, az operatív program vagy annak módosítása jóváhagyásáról szóló miniszteri döntés, valamint
a 16. § (10) bekezdése szerint megküldött, a 16. § (3) bekezdésének megfelelő módosítás alapján dönt.
Részleges kifizetés keretében a nemzeti támogatás összege a (4) bekezdésben foglalt arány mértékéig fizethető ki.”
(2) Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 27. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (4a) és
(4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az elfogadott operatív programmal és működési alappal rendelkező termelői szervezet részére az 1308/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet 34. cikk (2) bekezdésében meghatározott mértékű támogatáson felül
a 35. cikk szerinti nemzeti támogatás nyújtható az operatív programban felmerült költségek legfeljebb a 34. cikk
(1) és (3) bekezdésében meghatározott arányában történő finanszírozására, amelynek összege nem haladhatja meg
a termelői szervezet által a referenciaévben forgalmazott termék értékének 10%-át.
(4a) A (4) bekezdésben meghatározott, az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 35. cikke
szerinti nemzeti támogatás aránya az operatív program keretében felmerült költségek 80%-ára emelkedik
a (4b) bekezdésben foglalt feltétel teljesítése esetén.
(4b) A termelői szervezet akkor jogosult a (4a) bekezdés szerinti támogatási arányra, ha a 891/2017/EU bizottsági
rendelet 23. cikkében hivatkozott referencia-időszakban forgalmazott termék értéke egymilliárd forint
összegig terjedő része 0,5%-ának, valamint az egymilliárd és hárommilliárd forint közé eső része 0,4%-ának,
valamint a hárommilliárd és ötmilliárd forint közé eső része 0,3%-ának és az ötmilliárd forintot meghaladó
része 0,2%-ának megfelelő összeget a működési alapból a zöldség-gyümölcs ágazatban elismert szakmaközi
szervezet közreműködésével kidolgozott és a szakmaközi szervezet honlapján legkésőbb a megelőző év
augusztus 31-éig közzétett – az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 157. cikk (1) bekezdés c) pont
vii. és xiii. alpontjában meghatározott célok elérését szolgáló – marketing- és képzési program végrehajtását célzó,
a Nemzeti Stratégia 4. fejezet 3. pontja szerinti képzés, szaktanácsadás, tanácsadás, tudományos eredmények
átadása, valamint 6. pontja szerinti termékpromóciós tevékenységekre fordít.”
(3) Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 27. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A működési alap támogatásáról az operatív programban foglalt intézkedések végrehajtását követően,
a 892/2017/EU bizottsági rendelet 9. cikke alapján benyújtott támogatási kérelem alapján a Kincstár dönt.
Nemzeti támogatás igénylése esetén az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 35. cikkében
meghatározott támogatás a 34. cikk szerinti támogatási összegen felül vehető igénybe, amelynek összege nem
haladhatja meg az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott, ténylegesen befizetett pénzügyi hozzájárulás 80%-át. Ha a benyújtott kérelem a hiánypótlást
követően sem tartalmazza a 892/2017/EU bizottsági rendelet 9. cikk (2) bekezdésében felsorolt mellékleteket,
akkor a kérelmet a Kincstár elutasítja. A Kincstár a döntéséről tájékoztatja a minisztert.”
(4) Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 27. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) Ha a (4b) bekezdésben rögzített tevékenységekre fordított kiadások támogatási jogosultsága részben
vagy teljesen nem igazolható, és emiatt nem teljesül az ott előírt arány, akkor a nemzeti támogatás
(4) bekezdésben meghatározott arányt meghaladó hányadát a nem igazolt kiadások arányában csökkenteni kell.
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A támogatáscsökkentést a 892/2017/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti kérelem alapján jóváhagyható
támogatás (10) bekezdés szerint számított szankcióval csökkentett összegéből kell elvégezni.”
6. §		
Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet 20. alcíme a következő 33/F. §-sal egészül ki:
„33/F. § E rendeletnek a zöldség-gyümölcs termelői szervezetekről szóló 50/2017. (X. 10.) FM rendelet módosításáról
szóló 11/2021. (III. 19.) AM rendelettel hatályon kívül helyezett 11. § (10) és (11) bekezdését, valamint 11/A. §-át
a 2019. és 2020. évi operatív programok tekintetében folyamatban lévő eljárásokban alkalmazni kell.”
7. §		
Az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet
a)
11. § (3) bekezdésében a „feltételek figyelembevételével, a 3. mellékletben szereplő feltételeknek
megfelelően, a minisztérium honlapján” szövegrész helyébe a „feltételek figyelembevételével, a minisztérium
honlapján” szöveg,
b)
11. § (6) bekezdésében a „meg kell felelniük a 4. mellékletben foglalt előírásoknak” szövegrész helyébe
a „meg kell felelniük a minisztérium honlapján közzétett, a zöldség-gyümölcs termelői szervezetek operatív
programjába beépíthető környezetvédelmi tevékenységek nemzeti keretében foglalt előírásoknak” szöveg,
c)
11. § (8) bekezdésében a „3. melléklet 4. fejezet” szövegrész helyébe a „Nemzeti Stratégia 4. fejezet” szöveg,
d)
16. § (1a) bekezdésében a „3. melléklet 4. fejezetében” szövegrész helyébe a „Nemzeti Stratégia 4. fejezetében”
szöveg,
e)
16. § (3) bekezdésében a „döntés kézhezvételét követően” szövegrész helyébe a „döntés kézhezvételét
– a döntés adott év december 15-éig történő meghozatalának hiányában adott év december 15-ét –
követően” szöveg,
f)
26. § (4) bekezdésében a „21. cikk (2) bekezdésében foglalt információk – a 892/2017/EU bizottsági rendelet
II. melléklet 3. szakasz 3.2. pontja és 4. szakasz 4.1. pontja szerinti táblázat” szövegrész helyébe a „21. cikkben
foglalt információk – a minisztérium honlapján közzétett táblázat” szöveg,
g)
27. § (3a) bekezdésében a „3. melléklet 4. fejezetében meghatározott” szövegrész helyébe a „Nemzeti
Stratégiában meghatározott” szöveg
lép.
8. §		
Hatályát veszti az 50/2017. (X. 10.) FM rendelet
a)
11. § (10) és (11) bekezdése,
b)
11/A. §-a,
c)
31. §-a, valamint
d)
3. és 4. melléklete.
9. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
		

Dr. Nagy István s. k.,

		

agrárminiszter
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IX. Határozatok tára

A köztársasági elnök 125/2021. (III. 19.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
hozzájárulok Juan Francisco Facetti rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Paraguayi Köztársaság
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, bécsi székhellyel.
Budapest, 2019. szeptember 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. szeptember 30.
		

Szijjártó Péter s. k.,

		

külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/04260-2/2019.

A köztársasági elnök 126/2021. (III. 19.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
hozzájárulok Zenebe Kebede Korcho rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek az Etióp Demokratikus Szövetségi
Köztársaság magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, genfi székhellyel.
Budapest, 2019. szeptember 16.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. szeptember 30.
		

Szijjártó Péter s. k.,

		

külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/04261-2/2019.
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A köztársasági elnök 127/2021. (III. 19.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
hozzájárulok Kang Il Choe rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, bécsi székhellyel.
Budapest, 2020. február 18.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. február 21.
		

Szijjártó Péter s. k.,

		

külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/00924-2/2020.

A köztársasági elnök 128/2021. (III. 19.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
hozzájárulok Abdulkhalig bin Rashid bin Rafaa rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Szaúd-arábiai Királyság
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.
Budapest, 2020. szeptember 9.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. szeptember 15.
		

Szijjártó Péter s. k.,

		

külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/03471-2/2020.
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A köztársasági elnök 129/2021. (III. 19.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
hozzájárulok Igor Cesar rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a Ruandai Köztársaság magyarországi
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, berlini székhellyel.
Budapest, 2020. szeptember 9.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2020. szeptember 17.
		

Szijjártó Péter s. k.,

		

külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/03561-2/2020.

A köztársasági elnök 130/2021. (III. 19.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
a kortárs magyar képző- és iparművészetet nagy méretű, impozáns alkotásokkal gazdagító, kiemelkedő pályafutása,
valamint művészeti szervezőtevékenysége elismeréseként
Simonffy Márta Ferenczy Noémi-díjas iparművész, a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének elnöke
részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
középkeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2021. március 17.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. március 18.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/01268-2/2021.
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A Kormány 1130/2021. (III. 19.) Korm. határozata
Magyarország tagállami projektjavaslatainak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2020. évi pályázati
kiírására történő benyújtásáról
A Kormány az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet
4. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
1. jóváhagyja a projektjavaslatok Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2020. évi pályázati kiírására történő benyújtását,
az 1. melléklet szerint;
2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon az 1. mellékletben foglalt táblázat
2. és 3. sora szerinti projektjavaslatoknak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2020. évi pályázati kiírására történő
benyújtásáról;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2021. március 22.
3. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy készítsen előterjesztést a Kormány részére
a szükségessé vált feladatokról, valamint a projektjavaslatok teljes körű megvalósításához szükséges források
biztosításáról, ha az Európai Bizottság az 1. mellékletben foglalt táblázat 2. és 3. sora szerinti projektjavaslatokat
támogatja;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos
4. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az 1. melléklet szerinti projektjavaslatok
vonatkozásában gondoskodjon az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet
módosításáról és a 680/2007/EK és 67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i
1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk (1) bekezdése szerinti tagállami hozzájáruló
nyilatkozatok kiállításáról.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2021. március 22.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

Sorszám

A

B

1.

Kapcsolódó
program
megnevezése

Projektjavaslat megnevezése

2.

Európai
Hálózatfinanszírozási
Eszköz

Környezetvédelmi előkészítő
tevékenységek
a Budapest–Varsó/Bécs
nagysebességű vasút
(NSV) magyar szakaszára,
összhangban az osztrák
repülőtéri vasúti fejlesztéssel

3.

Európai
Hálózatfinanszírozási
Eszköz

D

E

F

G

H

I

J

Támogatást
igénylő neve

Tervezett
Végrehajtó Szerv

Projektjavaslat
tervezett
költsége
(nettó, forint)

Projektjavaslat
tervezett
összköltsége
(bruttó, forint)

Európai Hálózatfinanszírozási
Eszköz terhére
biztosítandó
támogatás
tervezett összege
(nettó, forint)

Hazai
költségvetési
támogatás
tervezett
összege
(forint)

Saját
erő
(forint)

Projektjavaslat rövid bemutatása

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

NIF Nemzeti
Infrastruktúra
Fejlesztő
zártkörűen
működő
Részvénytársaság

0

A Budapest–Varsó nagysebességű vasútvonalra jelenleg hazai forrásból készülő
Megvalósíthatósági Tanulmány befejezését követő, következő előkészítési lépések első ütemére
uniós forrás bevonását javasoljuk. A tervezett főbb szakmai előkészítési feladatok: környezeti
vizsgálatok elkészítése, környezeti hatástanulmány összeállítása, környezetvédelmi engedély
megszerzése.

0

A Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia (a továbbiakban: Stratégia) a részletes vizsgálatokat
és a magyarországi érintettek közötti átfogó egyeztetéseket követően meghatározta Budapest
vasúti átjárhatóságának fejlesztési feladatait, stratégiai programját. A hálózatos szemléletű,
a transzeurópai áru- és személyszállítást, a belföldi és a TEN-T vonalakon zajló elővárosi
személyszállítást is figyelembe vevő fejlesztési program kiemelt fontosságú ütőere BudapestKelenföld és Budapest-Nyugati vasútállomások összeköttetése új, részben alagúti törzsvonali
szakasszal, amely a Stratégiában foglalt forgalmi vízió alapján Magyarország legnagyobb
forgalmú, legsűrűbb vonatforgalommal rendelkező nagyvasúti vonalszakasza lesz, a várhatóan
kétvágányú pályán csúcsidőben 16–24 vonat/óra/irány forgalommal. Jelen projekt tárgya
a 2040. évi kitekintéssel, azon belül több ütemben megvalósítandó teljes stratégiai program
időarányos, ütemezett előrehaladásának biztosítása a tárgyi, Kelenföld állomás és Nyugati
pályaudvar közötti törzsvonali szakaszra, a Stratégia és a Részletes Megvalósíthatósági
Tanulmány eredményeit felhasználva és azokra építkezve, a Környezetvédelmi Hatástanulmány
elkészítésével, a környezetvédelmi engedély megszerzésével, az egyéb, környezetvédelmi
vonatkozású organizációs munkarészek elkészítésével, az engedélyezési tervek készítését
megelőző utolsó lépcsőként. A vonalszakasz részét képezi Budapest-Kelenföld állomás
szükséges átalakítása és kibővítése, Kelenföld állomás és a Villányi út térsége közötti felszíni
vonalszakasz korszerűsítése,
a Villányi út térsége és a Nyugati pályaudvar között új, mélyvezetésű alagúti szakasz kiépítése,
1 db mélyállomás kiépítése Budapest belvárosi térségében, további a Nyugati pályaudvaron
az átmenő vonatok számára alagúti állomás építése, a felszíni fejállomás átalakításával és
korszerűsítésével összehangoltan.
A projektben érintett szakasz a Budapest–Varsó és a Budapest–Kolozsvár nagysebességű
vasútvonalak budapesti átkelési szakaszát képezi, valamint a nagysebességű vasutak
kulcsfontosságú budapesti utasforgalmi állomásait is tartalmazza.
A projekt műszaki tartalmában és hálózati, stratégiai céljában szorosan kapcsolódik az Integrált
Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat alapján előkészítés alatt álló „Budapest-Nyugati pályaudvar
vágányhálózata és bevezető szakaszainak rekonstrukciója projekt előkészítése” és
a „Szűk keresztmetszet kiváltás előkészítése a MÁV hálózatán” / Budapest-Kelenföld–Budaörs–
Törökbálint előkészítési projektekhez, amelyek szintén a jelzett nagysebességű vasutak
budapesti és környéki átkelésének részei, és amelyek földrajzilag közvetlenül csatlakoznak
a jelen projekt tárgya szerinti vonalszakaszhoz.

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

BFK Budapest
Fejlesztési
Központ
Nonprofit Zrt.

2 300 000 000

1 000 000 000

2 921 000 000

1 270 000 000

1 955 000 000

850 000 000

966 000 000

420 000 000
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Új vasúti kapcsolat
a Mediterrán és
az Orient/East – Med TEN-T
korridorokon Budapest
belvárosán keresztül –
Környezetvédelmi
munkarészek és
környezetvédelmi
engedélyezés

C

1956

1. melléklet az 1130/2021. (III. 19.) Korm. határozathoz

1957
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A Kormány 1131/2021. (III. 19.) Korm. határozata
Magyarország nem tagállami projektjavaslatának az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz
2020. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról
A Kormány az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből származó források felhasználásáról szóló 75/2016. (IV. 5.) Korm. rendelet
4. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
1. jóváhagyja a projektjavaslat Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2020. évi pályázati kiírására történő benyújtását,
az 1. melléklet szerint;
2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az 1. melléklet szerinti projektjavaslat
vonatkozásában gondoskodjon az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet
módosításáról és a 680/2007/EK és 67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i
1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk (1) bekezdése szerinti tagállami hozzájáruló
nyilatkozatok kiállításáról.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2021. március 22.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

Sorszám

A

B

C

1958

1. melléklet az 1131/2021. (III. 19.) Korm. határozathoz
D

E

F

Projektjavaslat

finanszírozási Eszköz

tervezett

terhére biztosítandó

összköltsége

támogatás tervezett

(bruttó, Ft)

összege

Európai Hálózat-

1.

Kapcsolódó program

Projektjavaslat

Támogatást igénylő

megnevezése

megnevezése

neve

Projektjavaslat
tervezett költsége
(nettó, Ft)

(nettó, Ft)

G

H

I

Saját erő (Ft)

Projektjavaslat rövid bemutatása

Hazai
költségvetési
támogatás
tervezett
összege (Ft)

Az előkészítési projekt célja a Csepeli Gerincút megvalósításához
szükséges engedélyezési és területszerzési feladatok elvégzése.
A Csepeli gerincút fejlesztése a Budapesti Mobilitási Tervben
foglaltak alapján kiemelt jelentőségű feladat. 10 évvel ezelőtt már
születtek tanulmánytervek, viszont forrás hiányában a projekt
továbbtervezése nem valósulhatott meg.
A Teller Ede út (Csepeli gerincút első szakasza) 2012-ben elkészült
(a Weiss Manfréd út és a Posztógyár utca között), amelynek
folytatása lenne jelen projektjavaslatban tárgyalt befejező szakasz
(a Posztógyár utca és az M0 autóút között).
Forgalombiztonsági szempontból a jelenlegi II. Rákóczi Ferenc

A Csepeli

2.

Gerincút befejező

Budapest Főváros

Európai Hálózat-

ütemeinek teljes

Önkormányzata,

finanszírozási

előkészítése

Budapesti

Eszköz

a szükséges

Közlekedési

területszerzés

Központ Zrt.

megkezdésével

úton zajló nagy intenzitású forgalom igen kedvezőtlen (magas
nehéztehergépjármű-aránnyal), amit időszakosan tovább ront
900 000 000

1 143 000 000

765 000 000

0

378 000 000

a csepeli temető személy- és gépjárműforgalma. Ez nagymértékben
javulna a gerincút további szakaszainak megépítésével, amely által
a tranzitforgalom megszűnik a városi, lakott területen áthaladó
útszakaszokon.
A tendereljárás eredményesen zárult, a tervezésre vonatkozó
keretmegállapodás aláírása 2020. március 25. napján megtörtént,
a projekt teljes körű finanszírozására Budapest Főváros
Önkormányzatának nincs forrása, ezért az egyedi szerződések
Fővárosi Önkormányzat által történő finanszírozása így is kérdéses.)
A CEF esetében az elszámolhatóság alapja a TEN-T törzshálózat
részét képező csepeli kikötő és az M0 TEN-T közúti törzshálózati
folyosó összeköttetésének kiépítése. A Fővárosi Önkormányzat
vezető pályázóként, a BKK Zrt. megvalósítóként vesz részt
a projektben.
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lehívása nem történt meg. (A városhatáron kívüli tervezési terület
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