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Kormányrendeletek

A Kormány 224/2021. (V. 4.) Korm. rendelete
a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló
252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A tervtanácsi eljárás – amennyiben lefolytatása a 9. § (2) és (5) bekezdése szerint kötelező – megelőzi
az építésügyi hatósági engedélyezési, az örökségvédelmi hatósági engedélyezési és az örökségvédelmi bejelentési
eljárást.”
2. §		
Az R. 9. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Az Országos Építészeti Tervtanács a (2) bekezdés e) és f ) pontja szerinti esetben az elnök javaslatára
a véleményezésnek az illetékes területi építészeti-műszaki tervtanács általi lefolytatását kezdeményezheti.
A kezdeményezés elfogadása esetén a véleményezési eljárást a területi építészeti-műszaki tervtanács folytatja le.”
3. §		
Az R. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (3a)–(3c) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az építészeti-műszaki tervtanácshoz benyújtandó építészeti-műszaki dokumentációnak a következő
munkarészeket kell tartalmaznia:
a) az építmény építészeti műszaki leírását, a tervezési helyszínt ismertető fotódokumentációval kiegészítve,
b) az építményt és a szomszédos ingatlanokat, valamint a jellemző terepviszonyokat bemutató helyszínrajzot,
c) az építmény építészeti minőségének és szakmai igényessége követelményének megítéléséhez szükséges
tervlapokat,
d) a településképi követelményeknek való megfelelést bemutató tömegvázlatot, látványtervet, utcaképet és
szükség szerint kilátási-rálátási tervet.
(3a) Az örökségvédelmi engedélyhez vagy örökségvédelmi bejelentéshez kötött tevékenységek esetén
a dokumentáció a (3) bekezdésben foglaltak mellett az Övr. 3. melléklete szerinti értékleltárt és tudományos
dokumentációt is tartalmazza.
(3b) Világörökségi érintettség esetén a dokumentáció a (3) bekezdésben foglaltak mellett a világörökségi
kezelési tervben, ennek hiányában a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Vötv.) 3. §
(4) bekezdésében szereplő követelményeknek való megfelelés bemutatását is tartalmazza.
(3c) Ha az építménnyel kapcsolatos további eljárásban kétség merül fel a (3)–(3b) bekezdés szerinti dokumentáció
és a későbbi eljárásban vizsgált dokumentáció építészeti és településképi egyezőségével kapcsolatban,
a tárgyalandó tervdokumentáció tervezője nyilatkozatot ad ki arról, hogy a tervtanács által véleményezett – vagy
a vélemény alapján átdolgozott – terv és a hatósági eljárásban vizsgált terv megegyezik. A nyilatkozat kiállítása előtt
a felelős tervező újabb tervtanácsi eljárást egy alkalommal kezdeményezhet.”
4. §		
Az R. 12. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a benyújtott 11. § (3)–(3b) bekezdés szerinti dokumentáció véleményezése nem tartozik a tervtanács
feladatkörébe, a tervtanács az eljárást 3 napon belül megszünteti, és ha a dokumentáció véleményezése más
tervtanács feladatkörébe tartozik, erről tájékoztatja a benyújtót.”
5. §

(1) Az R. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Tagként az Országos Építészeti Tervtanács ülésére meg kell hívni:
a) a Magyar Művészeti Akadémia építőművészeti tagozatának akadémikusát vagy a nevében eljáró nem
akadémikus köztestületi tagját,
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b) a Magyar Építész Kamarát képviselő – érintettségtől függően építész, belsőépítész, műemlékvédelmi
szakmérnök, tájépítész vagy ezekkel egyenértékű végzettségű és tervezői jogosultsággal rendelkező – tagot,
c) beépítésre nem szánt terület érintettsége esetén a Magyar Építész Kamarát képviselő tájépítész vagy ezzel
egyenértékű végzettségű és tervezői jogosultsággal rendelkező tagot,
d) érintettség esetén a Magyar Mérnöki Kamarát képviselő tagot,
e) az illetékes önkormányzati főépítészt és
f ) világörökségi érintettség esetén a világörökségi gondnokság építész végzettségű képviselőjét.
(3) Tagként a területi tervtanács ülésére meg kell hívni:
a) építészeti-műszaki tervtanácsnál a Magyar Művészeti Akadémia építőművészeti tagozatának akadémikusát vagy
a nevében eljáró nem akadémikus köztestületi tagját,
b) építészeti-műszaki tervtanácsnál az illetékes területi építész kamarát képviselő – amennyiben a területi kamara
a Magyar Építész Kamara képviseletét tartja indokoltnak, a Magyar Építész Kamarát képviselő – érintettségtől
függően építész, belsőépítész, műemlékvédelmi szakmérnök, tájépítész vagy ezekkel egyenértékű végzettségű és
tervezői jogosultsággal rendelkező tagot,
c) építészeti-műszaki tervtanácsnál, beépítésre nem szánt terület érintettsége esetén a Magyar Építész Kamarát
képviselő tájépítész vagy ezzel egyenértékű végzettségű és tervezői jogosultsággal rendelkező tagot,
d) településrendezési tervtanácsnál az illetékes területi építész kamarát képviselő – amennyiben a területi kamara
a Magyar Építész Kamara képviseletét tartja indokoltnak, a Magyar Építész Kamarát képviselő – településmérnök és
tájépítész vagy ezekkel egyenértékű végzettségű és tervezői jogosultsággal rendelkező tagokat,
e) érintettség esetén a Magyar Mérnöki Kamarát képviselő tagot,
f ) az illetékes önkormányzati főépítészt és
g) az országos főépítész által kijelölt személyt.”
(2) Az R. 13. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az Országos Építészeti Tervtanács eljárása esetén
a) amennyiben a dokumentációt a 9. § (3) bekezdése szerinti konzultációs eljárásban a tervtanács véleményezte,
b) a 9. § (2) bekezdés d) és e) pontja szerinti örökségvédelmi hatósági engedélyezési vagy örökségvédelmi
bejelentési eljárást megelőzően, vagy
c) a 11. § (3c) bekezdésben foglalt esetben
a tervtanácsi véleményt a tervtanács elnöke tervtanácsi tárgyalás nélkül is kiadhatja.
(9) A területi építészeti-műszaki tervtanács eljárása esetén
a) amennyiben a dokumentációt a 9. § (7) bekezdés szerinti konzultációs eljárásban a tervtanács véleményezte,
b) a 9. § (5) bekezdés a) pont ab) alpontja és b) pont bb) alpontja szerinti dokumentáció esetén, vagy
c) a 11. § (3c) bekezdésben foglalt esetben
a tervtanácsi véleményt a tervtanács elnöke tervtanácsi tárgyalás nélkül is kiadhatja.”
6. §		
Az R. 16. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A településrendezési tervtanács a tervet
a) elfogadásra – feltételek meghatározásával vagy feltétel nélkül – ajánlja, vagy
b) elfogadásra nem ajánlja.”
7. §		
Az R. 17. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Nem jár tiszteletdíj a tervtanács részéről
a) a 13. § (2) bekezdés a) és e) pontja szerinti tagnak,
b) a 13. § (3) bekezdés a), f ) és g) pontja szerinti tagnak, továbbá
c) az olyan gazdasági társaság által delegált tagnak, amelynek tulajdonosi joggyakorlója minisztérium.”
8. §		
Az R.
a)
3. § (1) bekezdés b) pontjában az „állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalt
vezető kormánymegbízott által kijelölt, az állami főépítészre vonatkozó képesítési követelményekkel
rendelkező személy” szövegrész helyébe az „állami főépítész” szöveg,
b)
6. § (2) bekezdésében, valamint 16. § (5) bekezdésében a „védett műemléket vagy műemléki területet”
szövegrész helyébe a „védett műemléket, ezek telkét, a műemléki környezetet és a műemléki területet”
szöveg,
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c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

9. § (2) bekezdés b) pontjában az „– az e) és f ) pontban foglaltak kivételével – a nemzetgazdasági” szövegrész
helyébe az „a nemzetgazdasági” szöveg, az „erre kijelöli” szövegrész helyébe az „ezt nem zárja ki” szöveg,
9. § (2) bekezdés e) pontjában a „kiemelten védett műemlékkel” szövegrész helyébe a „kiemelten védett
műemlékkel és a kiemelten védett műemlék telkével” szöveg,
9. § (2) bekezdés e) pontjában, valamint 9. § (5) bekezdés a) pont ab) alpontjában az „Övr. 64. § (2) bekezdés
c) pontja esetében” szövegrész helyébe az „Övr. 64. § (2) bekezdés c) pontja esetében – kivéve a műemléki
jelentőségű terület műemléki környezetét –” szöveg,
9. § (2) bekezdés f ) pontjában, valamint 9. § (5) bekezdés a) pontjában a „védett műemlékkel” szövegrész
helyébe a „védett műemlékkel és a védett műemlék telkével” szöveg,
9. § (9) bekezdésében a „vélemények megküldésével egyidejűleg” szövegrész helyébe a „véleményeknek
a Lechner Tudásközpont által üzemeltetett felületre történő feltöltése mellett” szöveg,
12. § (2) bekezdésében az „Az építészeti-műszaki dokumentációt” szövegrész helyébe az „A 11. §
(3)–(3b) bekezdése szerinti dokumentációt” szöveg,
12. § (4) bekezdésében a „3” szövegrész helyébe az „5” szöveg,
12. § (7) bekezdés b) pontjában az „akadályoztatása,” szövegrész helyébe az „akadályoztatása, vagy” szöveg,
16. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „A tervtanács” szövegrész helyébe az „Az építészeti-műszaki
tervtanács” szöveg,
17. § (2) bekezdés b) pontjában a „mindazon napirendi pont” szövegrész helyébe az „– a (4) bekezdésben
foglalt kivétellel – mindazon véleményezési napirendi pont” szöveg

lép.
9. §		
Hatályát veszti az R.
a)
3. § (2) bekezdés b) pontjában a „szükség esetén a tervtanácsi tárgyalásra irányadó kérelmet átteszi a feladat
és működési terület szerint illetékes tervtanácshoz,” szövegrész,
b)
3. § (2) bekezdés c) pontjában az „– a Magyar Építész Kamara, illetve érintettség esetén a Magyar Mérnöki
Kamara javaslatát is figyelembe véve –” szövegrész,
c)
5. § (4)–(7) bekezdése,
d)
12. § (5) bekezdésében az „a tervtanács tagjai és” szövegrész,
e)
12. § (7) bekezdés c) pontjában a „vagy” szövegrész,
f)
12. § (7) bekezdés d) pontja.
10. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 225/2021. (V. 4.) Korm. rendelete
az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki
szolgáltatási feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről szóló 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az állami tulajdonban levő ÉMI Nonprofit Kft. állami építési beruházásokkal kapcsolatos egyes műszaki szolgáltatási
feladatok elvégzésére vonatkozó kijelöléséről szóló 51/2016. (III. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
1. §-a a következő c) ponttal egészül ki:
(E rendelet hatálya a központi költségvetési forrásból vagy európai uniós forrásból megvalósításra kerülő, nettó 100 millió
forint becsült értéket meghaladó építési beruházásokra terjed ki, amelyeket)
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„c) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdése alapján létesített
gazdálkodó szervezet, nonprofit szervezet vagy egyéb szervezet”
(valósít meg és az 1. mellékletben nevesítésre kerül.)
2. §		
A Rendelet 2. §-a a következő 4. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„4. mintavételi és megfelelőség-igazolási terv: egyéb, mérnöki, műszaki tanácsadási feladatok megvalósítása
keretében készített és ellenőrzött terv, amely megfelel a mintavételi és megfelelőség-igazolási terv alkalmazása,
tartalmi és formai követelményeiről szóló építésügyi műszaki irányelvben foglaltaknak.”
3. §		
A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) A Társaság az 1. mellékletben foglalt táblázatban meghatározott építési beruházások tekintetében
a Kormány egyedi határozatában foglalt döntése szerint
a) az építési beruházás generál tervezésének teljes körű, minden szakágra kiterjedő és folyamatos tervellenőri
tevékenységét,
b) minden szakágra kiterjedő építési műszaki ellenőri tevékenységét,
c) a teljes beruházás folyamatának nyomon követését,
d) azok lebonyolítói tevékenységét, illetve
e) a mintavételi és megfelelőség-igazolási terv elkészítésének és megvalósításának ellenőrzését
végezheti.
(2) A Társaság az (1) bekezdésben meghatározott, kijelölés alapján végzett tevékenységére megkötött
szerződésének díja, amennyiben meghaladja az adott tevékenységre irányadó közbeszerzési értékhatárt, európai
uniós forrásból nem finanszírozható.”
4. §		
A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az érintett 1. § szerinti építési beruházások esetén a beruházónak a Társasággal szerződést kell kötnie
az 5. §-ban foglalt feladatokra, a Kormány egyedi határozatában foglalt döntése szerint.”
5. §		
A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 225/2021. (V. 4.) Korm. rendelethez
A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 13–15. sorral egészül ki:
(A
1.

Beruházás megnevezése)

A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város és a ZalaZONE Ipari Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság
13. együttműködésével Zalaegerszegen és Egervár község közigazgatási területén megvalósuló
közműfejlesztési beruházások
14.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Innovációs és Fejlesztési Központ
az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest belterület 4107/24 helyrajzi számú ingatlanon

15.

Nemzeti Oltóanyaggyár és Nemzeti Koronavírus Oltóanyaggyár az ingatlan-nyilvántartás szerint
Debrecen 0204/37 helyrajzi számú ingatlanon
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A Kormány 226/2021. (V. 4.) Korm. rendelete
a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról szóló
62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról szóló 62/2021. (II. 12.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő 18a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„18a. kapcsolt vállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet 3. cikk (3) bekezdése szerinti kapcsolt
vállalkozás,”
2. §

(1) Az R. 6. § b) pont bc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A költségvetési támogatás igénybevételének feltétele, hogy
a támogatás igénylője a támogatói okirat kiadásához)
„bc) igazolja a 11. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kötelező biztosíték rendelkezésre állását, ha azt
a támogatói okirat tartalmazza,”
(2) Az R. 6. § b) pontja a következő bh) és bi) alponttal egészül ki:
(A költségvetési támogatás igénybevételének feltétele, hogy
a támogatás igénylője a támogatói okirat kiadásához)
„bh) átmeneti támogatás esetén a ba) alpont szerinti igazolás helyett igazolja, hogy 2019. december 31-én nem volt
nehéz helyzetben, vagy ha 2019. december 31-én nehéz helyzetben volt, de kisvállalkozásnak minősül, igazolja,
hogy nem áll a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a) bekezdés c) pontja szerinti eljárás hatálya alatt, továbbá
a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn, és
bi) nyilatkozik arról, hogy nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési
támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja,”
(3) Az R. 6. § c) pontja a következő ce)–cg) alponttal egészül ki:
(A költségvetési támogatás igénybevételének feltétele, hogy
a kedvezményezett a költségvetési támogatás folyósításához)
„ce) igazolja a 11. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kötelező biztosíték rendelkezésre állását, ha
azt a támogatói okirat tartalmazza,
cf ) a 4. § (2) bekezdés d) pontja szerinti költségvetési támogatás esetén igazolja a 11. § (2) bekezdésében
meghatározott kötelező biztosíték rendelkezésre állását, és
cg) igazolja a 11. § (3) bekezdésében meghatározott választott biztosíték rendelkezésre állását.”

3. §		
Az R. 5. alcíme a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § Nem nyújtható támogatás azon kérelmező részére, amely vállalkozás, vagy amelynek a 651/2014/EU
bizottsági rendelet I. melléklet 3. cikk (2) vagy (3) bekezdése alapján meghatározott partner- vagy kapcsolt
vállalkozása a GINOP-1.2.9-20 kódszámú felhívás keretében a 2. értékelési szakaszban támogatási kérelmet nyújtott
be, vagy támogatásban részesült, kivéve, ha a benyújtott támogatási kérelmét visszavonta, vagy elutasító döntéssel
rendelkezik.”
4. §

(1) Az R. 12. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az e rendelet szerinti támogatás átmeneti támogatásnak minősül, amely az állami támogatási intézkedésekre
vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása
céljából című, 2020. március 19-i, 2020/C 91 I/01 számú európai bizottsági közlemény (a továbbiakban: közlemény)
3.1. pontja szerinti átmeneti támogatásként (a továbbiakban: átmeneti támogatás) nyújtható.”
(2) Az R. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a támogatás igénylője nem jogosult átmeneti támogatásként igénybe venni az e rendelet szerinti
támogatást, az e rendelet szerinti támogatás a 651/2014/EU bizottsági rendelet I–II. fejezete, illetve III. fejezet
3. szakasz 22. cikke szerinti induló vállalkozásnak nyújtott támogatásként nyújtható abban az esetben, ha
a kedvezményezett induló vállalkozásnak minősül.”
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(3) Az R. 12. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Ha a regionális beruházási támogatás jogcíme nem alkalmazható, vagy a 4. § (2) bekezdése szerinti valamely költségre
nem nyújtható támogatás regionális beruházási támogatás jogcímen,]
„a) a 4. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti tevékenységhez a 651/2014/EU bizottsági rendelet I–II. fejezete
és III. fejezet 7. szakasz 38. cikke szerinti energiahatékonysági célú beruházási támogatásként (a továbbiakban:
energiahatékonysági célú beruházási támogatás), illetve a 651/2014/EU bizottsági rendelet I–II. fejezete és III. fejezet
7. szakasz 41. cikke szerinti megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatásként (a továbbiakban:
megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás),”
(nyújtható támogatás.)
5. §		
Az R. a következő 8/A. alcímmel egészül ki:

„8/A. Átmeneti támogatás
12/A. § (1) Az e rendelet szerint nyújtott átmeneti támogatás támogatástartalma a közlemény 3.1. szakasza alapján
nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásainak odaítélt átmeneti
támogatásokat is figyelembe véve – nem haladhatja meg az 1 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget.
(2) A vissza nem térítendő támogatásként nyújtott átmeneti támogatás teljes összege tekintendő az (1) bekezdés
szerinti támogatástartalomnak.
(3) Az átmeneti támogatásról támogatási döntés 2021. december 31-ig hozható.
12/B. § (1) Ha az átmeneti támogatás mellett a kedvezményezett a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja
szerinti rendeletekben meghatározott csekély összegű támogatásban is részesül vagy részesült, az igénybe veendő
vagy igénybe vett csekély összegű támogatás nem csökkenti a támogatás 12/A. § (1) bekezdés szerinti legmagasabb
mértékét.
(2) Azonos elszámolható költségek esetén az átmeneti támogatás abban az esetben halmozható csekély összegű
támogatással, ha a támogatáshalmozás nem vezet a 12/A. § (1) bekezdése szerinti maximális támogatási összeg
túllépéséhez.
12/C. § (1) Az a vállalkozás részesülhet átmeneti támogatásban, amely 2019. december 31-én nem minősült
a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a) és (4b) bekezdése alapján nehéz helyzetben levő vállalkozásnak.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően átmeneti támogatás nyújtható azon kisvállalkozás számára, amely
2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősült, feltéve, ha a támogatási döntés
időpontjában nem áll a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a) bekezdés c) pontja szerinti eljárás hatálya alatt,
továbbá a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.
12/D. § (1) Ha az egyedi átmeneti támogatás összege meghaladja a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget,
a támogatást nyújtó a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 18/C. § (3) bekezdése szerinti határidőknek megfelelően
továbbítja az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére
az egyedi átmeneti támogatásnak a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. melléklete szerinti adatait a 37/2011. (III. 22.)
Korm. rendelet 18/D. § (1) bekezdés d) pontja szerinti közzététel céljából.
(2) A támogatást nyújtónak és a kedvezményezettnek az átmeneti támogatással kapcsolatos minden iratot
az odaítélést követő tíz évig meg kell őriznie.”
6. §		
Az R. 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„33. § Ez a rendelet
a) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013.12.24., 1. o.),
b) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást
nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i
360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8. o.),
c) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187, 2014.6.26.,
1. o.) I. és II. fejezete, valamint 13–14., 22., 32–33., 38. és 41. cikke és
d) az állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal
összefüggésben való támogatása céljából című, 2020. március 19-i, 2020/C 91 I/01 számú európai bizottsági
közlemény
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”
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7. §		
Az R.
a)
11. § (1) bekezdés b) pontjában a „biztosítási” szövegrész helyébe a „biztosítéki” szöveg,
b)
11. § (3) bekezdésében az „az (1) bekezdésben meghatározott biztosítékok mellett” szövegrész helyébe
az „az (1) bekezdésben, valamint a 4. § (2) bekezdés d) pontja szerinti támogatás esetén a (2) bekezdésben
meghatározott biztosítékokon kívül” szöveg
lép.
8. §		
Hatályát veszti az R.
a)
6. § b) pont bf ) alpontjában és c) pont cc) alpontjában az „és” szövegrész,
b)
6. § c) pont ca) alpontja.
9. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
10. §		
Ez a rendelet az állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából című, 2020. március 19-i, 2020/C 91 I/01 számú európai
bizottsági közlemény hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 227/2021. (V. 4.) Korm. rendelete
a sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
65/2019. (III. 27.) 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 4. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában és a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés
c) pontjában,
a 4. § b) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §		
A sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 65/2019. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) a következő 1/B. §-sal egészül ki:
„1/B. § A Kormány a 2. mellékletben foglalt táblázat 6. sora szerinti beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű
ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető
kormánymegbízottat jelöli ki.”
2. §		
A Rendelet a következő 9. §-sal egészül ki:
„9. § E rendeletnek a sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 65/2019. (III. 27.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 227/2021. (V. 4.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 1/B. §-át, 2. §-át,
3. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 6. sorát a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási
hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”
3. §		
A Rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
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4. §		
A Rendelet
a)
2. §-ában a „4. és 5. sora” szövegrész helyébe a „4., 5. és 6. sora” szöveg,
b)
3. §-ában a „3. és 5. sora” szövegrész helyébe a „3., 5. és 6. sora” szöveg
lép.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 227/2021. (V. 4.) Korm. rendelethez
A Rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 6. sorral egészül ki:
(A

B

1.

A beruházás megnevezése

A beruházás megvalósításának helyszíne)

6.

Egy fővárosi sportlétesítmény
korszerűsítésének előkészítése és
megvalósítása

Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlannyilvántartás szerinti belterület 38293/78 helyrajzi számú ingatlan

A Kormány 228/2021. (V. 4.) Korm. rendelete
a Magyarország Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya közötti gazdasági, kereskedelmi, tudományos
és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről

1. §		
A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya közötti
gazdasági, kereskedelmi, tudományos és műszaki együttműködésről szóló Megállapodás (a továbbiakban:
Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.
2. §		
A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.
3. §

(1) A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövegét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. §, a 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet a Megállapodás 7. Cikk 1. pontjában meghatározott időpontban
lép hatályba.
(3) A Megállapodás, valamint a 2. §, a 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet hatálybalépésének naptári napját
a külpolitikáért felelős miniszter – annak ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett
közleményével állapítja meg.

5. §		
Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdasági ügyekért felelős miniszter gondoskodik.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 228/2021. (V. 4.) Korm. rendelethez
MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS AZ IRAKI KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTTI GAZDASÁGI,
KERESKEDELMI, TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Magyarország Kormánya és az Iraki Köztársaság Kormánya – a továbbiakban: a „Szerződő Felek” –
azzal a szándékkal, hogy az országaik közötti gazdasági, kereskedelmi, tudományos és műszaki együttműködést
erősítsék, és a hosszú távú partnerség, a bizalom és a kölcsönös előnyök alapján nemzeti joguk keretein belül
a kétoldalú kapcsolataikat fejlesszék;
az alábbiakban állapodnak meg:

1. Cikk
AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS HATÁLYA
A Megállapodás az alábbi együttműködési területekre terjed ki:
1.
Feldolgozóipar, beleértve az autóipart, orvosi és elektronikai ipart.
2.
Kémiai és petrolkémiai ipar.
3.
Egészségügyi szolgáltatások és orvosi technológiák.
4.
Távközlési és infokommunikációs technológia (IKT).
5.
Tudományos és műszaki kutatás.
6.
Pénzügy, bankügy, adó és vám.
7.
Közlekedés és logisztika.
8.
Kétoldalú kereskedelem.
9.
Mezőgazdaság, környezetvédelem és élelmiszeripar.
10.
Munkaerőpiac és fejlődési kilátásai.
11.
Turizmus és régészet.
12.
Oktatás és szakképzés.
13.
Ifjúság és sport.
14.
Tudományos és műszaki kutatással kapcsolatos információk és szakértők cseréje.
15.
Szakemberek, tudósok, technikusok és hallgatók cseréje.
16.
Tapasztalatcsere a vízgazdálkodás és öntözés fejlesztésében, rekultivációs projektekben, gátakban,
a folyékony hulladékok kezelésében és ellenőrzési programok kidolgozásában, a szennyezett vízkészletek
ellenőrzésében.
17.
Strukturális reformok és kapacitásépítés.

2. Cikk
EGYÜTTMŰKÖDÉSI ELJÁRÁSOK
A Szerződő Felek törekszenek a kétoldalú együttműködés szélesítésére és megerősítésére az alábbiak szerint:
1.
Erősítik az együttműködést a kormányzati intézmények, a felsőoktatási és tudományos intézmények között,
valamint bátorítják e szervek képviselőinek kölcsönös látogatásait, elősegítik a két ország magánszektorának
együttműködését, beleértve az üzletembereket, valamint a kereskedelmi és iparkamarákat.
2.
Üzleti információkat cserélnek, bátorítják a vásárokon és kiállításokon történő részvételt, gazdasági és üzleti
eseményeket, beleértve fórumokat, szemináriumokat, szimpóziumokat és konferenciákat szerveznek.
3.
Elősegítik a két ország kis- és középvállalkozásainak (a továbbiakban: KKV) társulását közös programokon és
projekteken keresztül.
4.
Bátorítják az együttműködést konzultációs, marketing, képzési és szakértői szolgáltatások nyújtásában
a kölcsönös érdeklődésre számot tartó területeken.
5.
Bátorítják a beruházási tevékenységet, vegyesvállalatok alapítását, vállalati fiókirodák létesítését a Szerződő
Felek országaiban a területükön alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően.
6.
Elősegítik a regionális és nemzetközi együttműködést a harmadik országokban a kölcsönös érdeklődésre
számot tartó kérdésekben.
7.
A Szerződő Felek által a későbbiekben elfogadott egyéb területeken kiterjesztik és erősítik
együttműködésüket.
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3. Cikk
KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK
A Szerződő Felek:
1.
Külön megállapodásokat vagy szándéknyilatkozatot köthetnek a jelen Megállapodás alapján más, közös
egyetértésen alapuló meghatározott projektekkel kapcsolatban;
2.
Meghatározott mandátummal felhatalmazott bizottságokat, illetve munkacsoportokat állíthatnak fel egyedi
célok elérése érdekében és tartják magukat a vállalt feladatokhoz.

4. Cikk
VEGYES BIZOTTSÁG
1. A jelen Megállapodás végrehajtásának biztosítása céljából Vegyes Bizottság a Gazdasági, Kereskedelmi,
Tudományos és Műszaki Együttműködésért alakul a Szerződő Felek kormányainak képviselőiből és a két ország
magánszférájának szereplőiből és a következőket vállalja:
A.
Megfelelő mechanizmus létrehozása a szerződő felek közötti gazdasági, kereskedelmi, tudományos és
műszaki együttműködés előmozdítására és összehangolására.
B.
Megállapodás rendelkezéseinek végrehajtását akadályozó tényezők tanulmányozása és ajánlás kidolgozása
ezek megszüntetésére.
C.
Az e Megállapodásból eredő megállapodások, jegyzőkönyvek vagy egyetértési megállapodások
végrehajtásának figyelemmel kísérése és értékelése.
D.
Új lehetőségek keresése a kétoldalú gazdasági kapcsolatok számára.
2. A Szerződő Felek a Bizottságba egy-egy társelnököt jelölnek.
3. A Bizottság közös egyetértés alapján a Szerződő Felek országainak fővárosaiban felváltva ülésezik közösen
meghatározott időpontban.

5. Cikk
VITARENDEZÉS
A jelen Megállapodás értelmezésével vagy végrehajtásával kapcsolatban felmerülő viták rendezése békés úton,
diplomáciai csatornákon keresztül történik a Szerződő Felek között.

6. Cikk
A SZERZŐDŐ FELEK KÖTELEZETTSÉGEI
1. Jelen Megállapodás nem befolyásolja a Szerződő Felek nemzetközi jogait és kötelezettségeit, melyek más
nemzetközi vagy regionális szerződésből vagy megállapodásból fakadnak.
2. Jelen Megállapodás alkalmazása nem befolyásolja a Szerződő Felek jogait és kötelezettségeit, melyek más
nemzetközi szervezetben való tagságából fakadnak, beleértve Magyarország jogait és kötelezettségeit, amelyek
az ország európai uniós tagságából fakadnak.
3. A Szerződő Felek e Megállapodás szerinti kötelezettségei nem érintik a meglévő vagy jövőbeni, szabad zónákból
vagy hasonló nemzetközi megállapodásokból eredő olyan preferenciát vagy kiváltságot, amelyben a Szerződő Felek
bármelyike tag lehet.

7. Cikk
ZÁRÓ RENDELKEZÉS
1. Jelen Megállapodás az utolsó olyan értesítés kézhezvételét követő 30. (harmincadik) napon lép hatályba, amelyben
az egyik Szerződő Fél diplomáciai csatornákon keresztül írásban értesíti a másik Szerződő Felet a Megállapodás
hatálybalépéséhez szükséges alkotmányos jogi követelmények teljesüléséről.
2. Jelen Megállapodás rendelkezéseit a Szerződő Felek megállapodása módosíthatja, és a módosítások e cikk első
bekezdésében említett eljárásokkal összhangban lépnek hatályba.
3. Ez a Megállapodás a hatálybalépésének időpontjától számított öt (5) évig marad hatályban és automatikusan
megújul újabb 5 év hosszúságú időszakra, kivéve, ha bármely Szerződő Fél írásban és diplomáciai csatornákon
keresztül hat (6) hónappal hatályának lejárta előtt arról tájékoztatja a másik Szerződő Felet, hogy a jelen
Megállapodást meg kívánja szüntetni.
4. Jelen Megállapodás megszűnése nem érinti az e Megállapodás szerinti megállapodásokat, projekteket vagy
tevékenységeket azok befejezéséig, mindaddig, amíg a Szerződő Felek másként nem döntenek.
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Készítve és aláírva Bagdadban, 2021. március 16-án, két eredeti példányban, magyar, arab és angol nyelveken,
mindhárom szöveg egyformán hiteles. Eltérés esetén az angol nyelvű szöveg az irányadó.

2. melléklet a 228/2021. (V. 4.) Korm. rendelethez
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
IRAQ ON ECONOMIC, COMMERCIAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL CO-OPERATION
The Government of Hungary and the Government of the Republic of Iraq hereinafter referred to as “the Contracting
Parties”
Desiring to enhance the economic, commercial, scientific and technical cooperation between their countries
and develop bilateral relations on the basis of long – term partnership, confidence and mutual benefit within the
framework of their national laws;
Have agreed on the following:

Article (1)
FIELDS OF COOPERATION
Fields of cooperation in this Agreement shall include the following:
1.
Processing industry, including automotive, medical and electronic industry.
2.
Chemical and petrochemical industry.
3.
Health services and medical technologies.
4.
Telecommunication and Info Communication Technology (ICT).
5.
Scientific and technical research.
6.
Finance, banking, taxes and customs.
7.
Transport and logistics.
8.
Bilateral trade.
9.
Agriculture, environment and food industry.
10.
Labor market and the prospects for its development.
11.
Tourism and archeology.
12.
Education and vocational training.
13.
Youth and sport.
14.
Exchange of information and experts relating to scientific and technical research.
15.
Exchange training of specialists, scientists, technicians and students.
16.
Exchange experience in water management and irrigation development, reclamation projects, dams,
management of liquid waste and development of monitoring programs to control contaminated water
resources.
17.
Structural reforms and capacity building.

Article (2)
COOPERATION PROCEDURES
The Contracting Parties shall endeavor to broaden and enhance their bilateral cooperation through the following:
1.
Strengthening the links of cooperation between governmental institutions, higher education and scientific
institutions and promoting visits of their representatives and enhancing the cooperation between the private
sector of the two countries to include businessmen and chambers of commerce and industry.
2.
Exchanging business information, encouraging the participation in fairs and exhibitions and organizing
economic and business events to include forums, seminars, symposia and conferences.
3.
Encouraging partnership between Small and Medium Enterprises (SMEs) of both countries in joint programs
and projects.
4.
Encouraging the cooperation in the fields of consultations, marketing, training and expert services in the area
of mutual interest.
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5.
6.
7.
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Encouraging investment activities, joint ventures and establishing branch offices for the companies in both
countries of the Contracting Parties according to their national regulations in force.
Promoting regional and international cooperation on issues of common interest in third parties.
Any other fields agreed upon by the Contracting Parties later, to expand and strengthen their cooperation.

Article (3)
SPECIFIC AGREEMENTS
The Contracting Parties may:
1.
Conclude specific agreements or Memorandum of Understanding based on this Agreement and other
project the two parties may agree upon.
2.
Establish specialized committees or working groups in order to achieve specific objectives and abide by the
tasks entrusted to each of them.

Article (4)
JOINT COMMITTEE
1. With a view to ensure the implementation of this Agreement, a joint committee for the Economic, Commercial,
Scientific and Technical Cooperation shall be established including representatives of governmental bodies and
private sector of the Contracting Parties and shall undertake the following:
A.
Setting up the appropriate mechanism to encourage and coordinate the economic, commercial, scientific
and technical cooperation between the Contracting Parties.
B.
Studying the obstacle that hinder the execution of the provisions of this Agreement and working out
recommendations in order to remove such obstacles.
C.
Monitoring and evaluating the implementation of the agreements, protocols or memoranda of
understanding resulting from this Agreement.
D.
Finding new opportunities for the bilateral economic relations.
2. Each contracting Party shall appoint a co-Chair of the Committee.
3. The Joint Committee shall hold its meetings alternately at the Capitals of the two countries on a date to be mutually
agreed upon.

Article (5)
SETTLEMENT OF DISPUTES
Any dispute concerning the interpretation or the implementation of this Agreement shall be settled amicably
through diplomatic channels between the Contracting Parties.

Article (6)
OBLIGATIONS OF CONTRACTING PARTIES
1. The application of this Agreement shall not affect the international rights and obligations of the Contracting Parties
arising from international and regional treaties and agreements.
2. The application of this Agreement shall not affect the rights and the obligations of the contracting parties arising
from their membership in international organizations including the rights and obligations of Hungary arising from
its membership in the European Union.
3. The obligations of the Contracting Parties under this Agreement, shall not affect any treatment, preference or
privilege resulting from any existing or future, free zone or similar international agreement to which any of the
Contracting Parties may become a member.

Article (7)
FINAL PROVISIONS
1. This Agreement shall enter into force thirty (30) days after the date of receipt of the last notification by which either
party shall notify the other party in writing the ratification of the Agreement in accordance with the constitutional
procedures of the Contracting Parties.
2. The provisions of this Agreement may be amended by the agreement of the Contracting parties, and the
amendments shall enter into force in accordance with the procedures mentioned in item (First) of this Article.
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3. This Agreement shall remain in force for a period of five years from the date of its entry into force and automatically
renewed for a similar period unless one of the Contracting Parties notifies the other party in writing and through
diplomatic channels its wish to terminate it six (6) months prior to its expiry date.
4. The termination of this Agreement shall not affect any agreements, projects or activities carried out under this
Agreement until the completion date of the said any agreements, projects or activities unless the Contracting
Parties decide otherwise.
DONE and signed at Baghdad on 16th day of March 2021 in two original copies in Hungarian, Arabic and English
languages, all texts are equally authentic. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1226/2021. (V. 4.) Korm. határozata
a Budapesti Diákváros megvalósításával összefüggő intézkedésekről
1. A Kormány
1.1. a Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések
megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló
SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény
(a továbbiakban: Bptv.) 1. melléklet 4. pontjában meghatározott projekt (a továbbiakban: Budapest Diákváros
projekt) előkészítésének és megvalósításának felelőseként a Budapest Diákváros megvalósításáért, valamint
a Fudan Egyetem részvételével alapítandó magyarországi felsőoktatási intézmény működési környezete
kialakításáért felelős kormánybiztost (a továbbiakban: kormánybiztos) jelöli ki;
1.2. egyetért azzal, hogy a kormánybiztos a Budapest Diákváros projekt előkészítésének és megvalósításának
feladatait egy 100%-ban állami tulajdonú zártkörűen működő részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság)
útján lássa el;
1.3. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zártkörűen működő Részvénytársaság útján – az innovációért és technológiáért felelős miniszter
bevonásával – tegye meg a szükséges intézkedéseket az 1.2. alpont szerinti Társaság 5 000 000 forint jegyzett
tőkével és 395 000 000 forint tőketartalékkal történő megalapítása érdekében;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
az 1.4. alpont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal
1.4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
bevonásával – a Társaság alapítása és működésének finanszírozása érdekében gondoskodjon
400 000 000 forint forrás biztosításáról a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi
XC. törvény 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. Az MNV Zrt.
rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos
kiadások alcím, 2. Társaságokkal kapcsolatos kiadások jogcímcsoport, 1. Az MNV Zrt. tulajdonosi
joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai jogcím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
azonnal
1.5. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges
intézkedéseket annak érdekében, hogy a Társaság feletti tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét
tulajdonosi joggyakorlóként az innovációért és technológiáért felelős miniszter gyakorolja;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a Társaság cégnyilvántartásba történő bejegyzését követően azonnal
1.6. a Budapest Diákváros projekt előkészítésére és – a Bptv. 8. §-ában foglalt jogkörében eljárva –
megvalósítására a Társaságot jelöli ki;
1.7. a Budapest Diákváros projekt előkészítése és megvalósítása során – az állami magasépítési beruházásokról
szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 17. §-a alapján – felmentést ad
a Korm. rendelet kormányzati magasépítési beruházások kormányzati döntés-előkészítési eljárásrendjének
alkalmazása alól;
1.8. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket
a Budapest Diákváros projekt felelősének személyében történt változásához kapcsolódó jogutódlás
jogszabályi feltételeinek megteremtése érdekében;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal

2928

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 79. szám

1.9.

felhívja a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sporteseményekért felelős kormánybiztost, hogy
a kormánybiztos bevonásával gondoskodjon a Budapest Diákváros projekt felelősének személyében történt
változás következtében a Budapest Diákváros projekthez kapcsolódó jogok és kötelezettségek, rendelkezésre
álló tárgyi, személyi és pénzügyi feltételeinek a kormánybiztos részére történő átadásáról, nem érintve
a Ferencvárosi Szabadidő- és Sportpark, az új Csepeli Közpark és a Dunai Evezős Központ fejlesztések,
valamint ezen funkciókat magába foglaló városfejlesztés előkészítését, továbbá az Új Duna-híd és hozzá
kapcsolódó Fehérvári út – Gyömrői út közötti közlekedési hálózat fejlesztésének, valamint a H6 és H7
HÉV-vonalak fejlesztésének irányítását, amely továbbra is a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi
sporteseményekért felelős kormánybiztos és a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladata;
Felelős:
kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sporteseményekért felelős kormánybiztos
Budapest Diákváros megvalósításáért, valamint a Fudan Egyetem részvételével alapítandó
magyarországi felsőoktatási intézmény működési környezete kialakításáért felelős
kormánybiztos
Határidő:
az 1.5. alpontban foglalt feladat végrehajtását követően azonnal
1.10. egyetért azzal, hogy a Déli Városkapu Fejlesztési Program, a Budapest Diákváros és a Fudan Hungary
Egyetem megvalósításával összefüggő feladatokról szóló 1181/2021. (IV. 16.) Korm. határozat 3. pontjában
foglalt lehatárolás oly módon történjen meg, hogy a Fudan Hungary Egyetem megvalósításához szükséges
fejlesztési terület kialakítása állami vagyoni körön kívüli területek bevonását ne igényelje.
2. A Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli beruházások
előkészítése és megtervezése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 2016/2017. (XII. 22.) Korm. határozat
a)
4. pontjában a „2. pontban meghatározott” szövegrész helyébe a „2. pont e) alpont kivételével a 2. pontban
meghatározott” szöveg, a „közreműködésével gondoskodjon” szövegrész helyébe a „közreműködésével
a 2. pont e) alpont kivételével gondoskodjon” szöveg,
b)
5. pontjában a „különös tekintettel” szövegrész helyébe a „kivéve” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1227/2021. (V. 4.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyarország Kormányának
a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról
szóló megállapodás módosításáról szóló jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyarország Kormányának
a magyarországi atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló megállapodás
módosításáról szóló jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a pénzügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt a Jegyzőkönyv bemutatott szövegének
– a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
4. elfogadja a Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Jegyzőkönyv szövegének végleges
megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását, továbbá a törvényjavaslat előadójának
a Kormány a pénzügyminisztert jelöli ki.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A miniszterelnök 24/2021. (V. 4.) ME határozata
egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok magyar tagozati elnökeinek
felmentéséről és kinevezéséről
1. A kormányközi vegyesbizottságok tagjainak és tisztségviselőinek kijelöléséről szóló 2118/2008. (VIII. 27.)
Korm. határozat 3. pont a) alpontja szerinti jogkörömben eljárva a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése
alapján
Magyar Leventét
a Magyar–Katari Gazdasági Vegyes Bizottság
magyar tagozata elnöki tisztségéből felmentem.
2. Ezzel egyidejűleg
Mártonffy-Nagy Dorottyát
a)
b)

a Magyar–Katari Gazdasági Vegyes Bizottság,
a Magyar–Ománi Gazdasági Vegyes Bizottság

magyar tagozata elnökévé nevezem ki.
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.

