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Kormányrendeletek

A Kormány 684/2021. (XII. 7.) Korm. rendelete
a tizenharmadik havi nyugdíj és a tizenharmadik havi ellátás 2022. évi teljes visszaépítéséről
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 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. §		
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 102/K. § b) és c) pontja,
valamint a tizenharmadik havi ellátásról szóló 342/2020. (VII. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ther.) 5. § b) és
c) pontja nem alkalmazható, 2022. évtől kezdődően a tizenharmadik havi nyugellátást a Tny. 6/A. § (3) bekezdése,
a tizenharmadik havi ellátást a Ther. 2. §-a szerinti összegben kell folyósítani.
2. §

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

3. §

(1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény
hatályvesztéséig meghosszabbítja.
(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát
veszti.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 685/2021. (XII. 7.) Korm. rendelete
a 2022. évi férfi kézilabda Európa-bajnokság Budapesten való megrendezéséhez szükséges
létesítményfejlesztés kiemelt budapesti fejlesztéssé, valamint a beruházással összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, továbbá
a beruházással kapcsolatos sajátos szabályok megállapításáról szóló 64/2019. (III. 27.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A 2022. évi férfi kézilabda Európa-bajnokság Budapesten való megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés
kiemelt budapesti fejlesztéssé, valamint a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, továbbá a beruházással kapcsolatos sajátos szabályok
megállapításáról szóló 64/2019. (III. 27.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 64/2019. (III. 27.) Korm. rendelet] 9. §-a
a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A Beruházással összefüggő telekalakítási eljárásokban az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló
384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 23. § (11) bekezdésében előírtakat nem kell alkalmazni.”
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2. §		
A 64/2019. (III. 27.) Korm. rendelet a következő 19. §-sal egészül ki:
„19. § E rendeletnek a 2022. évi férfi kézilabda Európa-bajnokság Budapesten való megrendezéséhez szükséges
létesítményfejlesztés kiemelt budapesti fejlesztéssé, valamint a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, továbbá a beruházással
kapcsolatos sajátos szabályok megállapításáról szóló 64/2019. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló
685/2021. (XII. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.) megállapított 9. § (2a) bekezdését
a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 686/2021. (XII. 7.) Korm. rendelete
a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti sport együttműködési megállapodás
kihirdetéséről

1. §		
A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti
sport együttműködési 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 foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. §, a 3. §, valamint az 1. melléklet és a 2. melléklet a Megállapodás 16. cikkében meghatározott időpontban lép
hatályba.
(3) A Megállapodás, a 2. §, a 3. §, valamint 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 sportpolitikáért felelős miniszter gondoskodik.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 686/2021. (XII. 7.) Korm. rendelethez
MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS A TÖRÖK KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTTI
SPORT EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
A Magyarország kormánya és a Török Köztársaság kormánya (a továbbiakban együttesen: „a Felek”);
Azzal a meggyőződéssel, hogy a sport területén folytatott együttműködés hozzájárul a két ország és népeik közötti
baráti kapcsolatok előmozdításához és megerősítéséhez;
Azzal a céllal és szándékkal, hogy javítsák a nevezett területen a kapcsolatokat és együttműködést;
A következőkben állapodtak meg:

1. cikk
Jelen Megállapodás célja, hogy megerősítse a két ország közötti szoros kapcsolatokat és együttműködést azáltal,
hogy előmozdítja a Felek közötti együttműködést a sport területén, a viszonosság elve, valamint a kölcsönös
megértés és előnyök alapján.

2. cikk
A Felek – a fennálló igényektől függően, a viszonosság elvének keretein belül – együttműködést folytatnak
egymással szakértők és tapasztalatok cseréje útján sportversenyek megrendezése, szponzoráció és doppingellenes
intézkedések terén annak érdekében, hogy ösztönözzék és fejlesszék a Felek sport szervezetei közötti kölcsönös
kapcsolatokat.

3. cikk
A Felek támogatják a sportolók és parasportolók kölcsönös meghívását a két országban megrendezésre
kerülő versenyeken és nemzetközi sporteseményeken való részvételre. Ösztönzik szakértők kölcsönös
meghívását a két országban sporttal kapcsolatos témákban szervezett találkozókra, konferenciákra, képzésekre,
szemináriumokra és tudományos programokra.

4. cikk
A Felek ösztönzik a tehetséges sportolók, sport delegációk és edzők kölcsönös meghívását az olimpiai
központokban tartandó képzésekre.

5. cikk
A Felek törekszenek arra, hogy megteremtsék a kommunikációt a sportszövetségek és klubok között. Arra bátorítják
a felek nemzeti sportszövetségeit, hogy szervezzenek közös sportversenyeket. A Felek elősegítik a sportdelegációk,
edzők és szakértők kölcsönös látogatását a sport és a testnevelés területén.

6. cikk
A Felek a sportszövetségeken keresztül előmozdítják, hogy a Felek nemzeti válogatottai a viszonosság alapján
közösen készüljenek fel és részt vegyenek a Felek országaiban rendezett sportversenyeken, a közös edzőtáborok
létrehozását is beleértve.

7. cikk
A Felek megosztják egymással a sportra és a testmozgással kapcsolatos kérdésekre vonatkozó ismereteiket és
tapasztalatukat, továbbá támogatják a sportlétesítmények kezelésével és fenntartásával kapcsolatos ismeretek és
tapasztalatok megosztását.

8. cikk
A Felek elősegítik a tanulmányok készítésének támogatását a sport terjesztése és a fogyatékkal élők sportban való
részvételének az ösztönzése érdekében.
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9. cikk
A Felek a lehetőségeik keretein belül támogatják gyakornoki programok megszervezését a sporttal kapcsolatban
álló intézményekben és szervezeteknél.

10. cikk
A Felek megerősítik a két ország sport turizmusban rejlő potenciáljának és lehetőségeinek a kölcsönös
előmozdítását. Sporteseményeken keresztül ösztönzik és támogatják a sport turizmushoz tartozó tevékenységek
előmozdítását a csapatok, szövetségek, klubok és valamennyi kedvezményezett körében.

11. cikk
A Felek törekednek arra, hogy közös együttműködési területeket hozzanak létre a hagyományos sportágak
kölcsönös fejlesztése és terjesztése érdekében, és támogassák az e területen zajló nemzetközi tevékenységeket.

12. cikk
A Felek a két ország hatályos jogszabályainak keretei között javasolják a sporttevékenységekkel kapcsolatos
információk, dokumentumok és kiadványok cseréjét.

13. cikk
A Felek szükség esetén tanácskoznak egymással a jelen Megállapodás végrehajtásához szükséges eljárásokról.
A Felek a Megállapodás hatályba lépését követően készíthetnek a Megállapodás végrehajtásához kiegészítő
jegyzőkönyveket vagy együttműködési programokat.
A csereprogramok Megállapodás szerinti megvalósítása érdekében a két ország sport intézményei és
sportszövetségei külön együttműködési megállapodásokat írhatnak alá, amelyekben meghatározzák
a csereprogramok részleteit.

14. cikk
Jelen Megállapodás a Felek kölcsönös írásbeli jóváhagyásával bármikor módosítható. A módosítások ugyanolyan
eljárás keretében lépnek hatályba, mint amely a Megállapodás hatálybalépéséhez szükséges.

15. cikk
A Felek a Megállapodás értelmezéséből vagy végrehajtásából származó bármilyen nézetkülönbséget vagy vitát
békés úton rendezik, őszinte és egymás kölcsönös tiszteletén alapuló tanácskozások és/vagy tárgyalások során,
diplomáciai csatornákon keresztül, harmadik fél vagy nemzetközi bíróság bevonása nélkül.

16. cikk
Jelen Megállapodás az utolsó írásbeli értesítés kézhezvételének napja után harminc (30) nappal lép hatályba,
amelyben a Felek diplomáciai csatornákon keresztül értesítik egymást arról, hogy lezárultak a Megállapodás
hatályba lépéséhez szükséges belső jogi eljárások.
Jelen Megállapodás a hatálybalépésétől számított egy (1) évig marad hatályban. A Megállapodás automatikusan
meghosszabbodik további egy (1) éves időszakokra, kivéve, ha az egyik Fél 6 hónappal korábban írásban értesíti
a másik Felet arról, hogy fel kívánja mondani a Megállapodást.
A Megállapodást bármelyik Fél bármikor felmondhatja a másik Félnek diplomáciai csatornákon keresztül küldött
írásbeli értesítéssel. Ebben az esetben a Megállapodás a felmondás kézhezvételétől számított hat (6) hónappal
megszűnik.
A Megállapodás megszűnése nem érinti a folyamatban lévő tevékenységek vagy projektek megvalósítását, kivéve,
ha a két Fél írásban ezzel ellentétesen állapodik meg.
Fentiek hiteléül a kormányaik által erre a célra szabályosan meghatalmazott alulírott képviselők Ankarában,
2021. november 11-én, aláírták jelen Megállapodást mindkét Fél számára egy-egy eredeti példányban, magyar,
török és angol nyelven, amelyek mindegyike egyformán hiteles. Eltérő értelmezés esetén az angol nyelvű szöveg
az irányadó.
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2. melléklet a 686/2021. (XII. 7.) Korm. rendelethez
AGREEMENT ON THE COOPERATION IN THE FIELD OF SPORT BETWEEN THE GOVERNMENT OF
HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY
The Government of Hungary and the Government of the Republic of Turkey (hereinafter referred to as collectively
“the Parties”);
Believing that cooperation in the field of sports shall contribute to the promotion and strengthening of friendly
relations between the two countries and their peoples;
With the aim and intention of improving relations and cooperation in this field;
Have agreed on the following:

Article 1
This Agreement aims to strengthen the close relationship and cooperation between the two countries by
promoting cooperation between the Parties in the field of sports on the basis of the principle of reciprocity, mutual
understanding and benefit.

Article 2
The Parties shall – depending on the existing needs within the framework of the principle of reciprocity – cooperate
on exchanges of experts and experience in the fields of organization of sports competitions, sponsorship and
anti-doping in order to encourage and develop mutual relations between the sports organizations of the Parties.

Article 3
The Parties shall promote mutual invitations of athletes and disabled athletes to participate in competitions and
international sports events held in both countries. They shall encourage reciprocal invitation of experts to meetings,
conferences, trainings, seminars and academic programs organized on sports-related issues in both countries.

Article 4
The Parties shall encourage reciprocal invitations of talented athletes, sports delegations and trainers to be trained
in Olympic centers.

Article 5
The Parties shall endeavour establishing communication between sports federations and clubs. They shall
embolden the national sports federations of the parties to organize joint sports competitions. The Parties shall
foster mutual visits of sports delegations, trainers and experts in the fields of sports and physical education.

Article 6
The Parties shall promote through sports federations that the national teams of the Parties, including the
establishment of joint sports camps, prepare jointly and participate in sports competitions organized in each
country on the basis of reciprocity.

Article 7
The Parties shall share knowledge and experience on sports and physical activity related issues, further they shall
support the sharing of knowledge and experience regarding the management and maintenance of sports facilities.

Article 8
The Parties shall foster the promotion of conducting studies for the dissemination of sports and encouraging the
participation of persons with disabilities in sports.

Article 9
The Parties shall promote the organization of internship programs in institutions and organizations related to the
sports field within the possibilities.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 223. szám

10185

Article 10
The Parties shall strengthen the mutual promotion of the sports tourism potential and opportunities of the two
countries. They shall encourage and support facilitating sports tourism activities among teams, federations, clubs
and all beneficiaries through sports events.

Article 11
The Parties shall endeavor establishing joint cooperation areas in order to mutually develop and disseminate
traditional sports, and supporting international activities in this field.

Article 12
The Parties suggest the exchange of information, documents and publications related to sports activities within the
framework of the legislation in force in both countries.

Article 13
The Parties shall consult each other on procedures for the implementation of this Agreement, where necessary.
The Parties shall be able to make additional protocols or cooperation programs for the implementation of this
Agreement after its entry into force.
For the implementation of the exchange programs according to this Agreement sport institutions and sport
federations of the two countries may sign special cooperation agreements in which they determine details of the
exchange programs.

Article 14
This Agreement may be amended at any time by mutual written consent of the Parties. The changes shall enter into
force through the same procedure foreseen for the entry into force of this Agreement.

Article 15
Any divergence or dispute arising from the interpretation or implementation of this Agreement shall be resolved
amicably, in the spirit of cordiality and mutual respect, by consultations and / or negotiations between the Parties
through diplomatic channels without reference to any third party or international tribunal.

Article 16
This Agreement shall enter into force thirty (30) days after the date of the receipt of the last written notification
by which the Parties notify each other, through diplomatic channels, of the completion of their internal legal
procedures required for the entry into force of this Agreement.
This Agreement shall remain in force for a period of one (1) year upon its entry into force. It shall be renewed
automatically for successive periods of one (1) year unless one of the Parties notifies the other Party of its intention
to terminate the Agreement in writing 6 months in advance.
Either Party may terminate this Agreement at any time by giving written notice to the other Party through
diplomatic channels. In this case, this Agreement shall be terminated six (6) months after the date of receipt of the
termination notice.
Termination of this Agreement shall not affect the implementation of the ongoing activities or projects, unless both
Parties agree to the contrary in writing.
In witness thereof, the undersigned representatives, duly authorized by their respective Governments for that
purpose, have signed this Agreement in Ankara on 11 November, 2021 in two original copies, each for either Party,
in Turkish, Hungarian and English language, all texts being authentic. In case of any divergence regarding the
interpretation of these texts, the English text shall prevail.
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A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 24/2021. (XII. 7.) NVTNM rendelete
a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai
felhasználásáról szóló 8/2021. (VI. 28.) NVTNM rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 29. alpontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés
2. pontjában megállapított feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai
felhasználásáról szóló 8/2021. (VI. 28.) NVTNM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § (1) E rendelet alkalmazásában
1. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és
a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 1. pontja szerinti
támogatás,
2. csekély összegű támogatás: 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 (a továbbiakban:
1407/2013/EU bizottsági rendelet) szerinti támogatás,
3. diszkont kamatláb: az Atr. 2. § 3. pontja szerinti kamatláb,
4. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás,
5. elsődleges mezőgazdasági termelés: az Európai Unió működéséről szóló szerződés I. mellékletében felsorolt
növények vagy állati eredetű termék előállítása, ide nem értve bármely, azok lényegi tulajdonságát megváltoztató
tevékenységet,
6. elszámolható költség: az Atr. 2. § 6. pontja szerinti költség,
7. hátrányos helyzetű munkavállaló: 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 (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) 2. cikk 4. pontja szerinti munkavállaló,
8. hivatásos csapat: olyan sportszervezet, amely hivatásos sportolót alkalmaz,
9. hivatásos sportoló: olyan sportoló, aki jövedelemszerzési céllal, foglalkozásszerűen vagy más módon,
ellenszolgáltatás fejében folytat sporttevékenységet,
10. képzési támogatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. és II. fejezete, valamint 31. cikke szerinti támogatás,
11. létesítménytámogatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. és II. fejezete, valamint 55. cikke szerinti működési
támogatás,
12. megváltozott munkaképességű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 3. pontja szerinti
munkavállaló,
13. mezőgazdasági termék: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 11. pontja szerinti termék,
14. mezőgazdasági termék feldolgozása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti tevékenység,
15. mezőgazdasági termék forgalmazása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 8. pontja szerinti tevékenység,
16. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. §-ában meghatározott vállalkozás.
(2) Az (1) bekezdés 9. pontja szerinti ellenszolgáltatást úgy kell megállapítani, hogy az ellenszolgáltatás meghaladja
a részvételi költségeket, és elérje a sportoló jövedelmének legalább 50%-át, függetlenül attól, hogy a sportoló
és az érintett sportvállalkozás kötött-e munka- vagy más, munkavégzésre irányuló szerződést. Nem minősül
ellenszolgáltatásnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási és szállásköltségek megtérítése.”
2. §		
A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A Kvtv. 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
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forrásjuttatásai jogcím és a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az NVTNM
tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával
kapcsolatos kiadások alcím, 3. Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb társaságok forrásjuttatásai
jogcímcsoport előirányzatokból csekély összegű támogatás, képzési támogatás, létesítménytámogatás és
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 támogatás (a továbbiakban: átmeneti
támogatás) nyújtható.”
3. §		
A Rendelet a következő 8/A–8/H. §-sal egészül ki:
„8/A. § (1) Nem ítélhető meg létesítménytámogatás és képzési támogatás
a) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás
visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget, vagy
b) nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére, kivéve, ha 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de
2020. január 1. és 2021. december 31. között nehéz helyzetbe került.
(2) Nem ítélhető meg
a) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK
tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013.
december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott halászati és akvakultúratermékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez a létesítménytámogatás és a csekély összegű
támogatás,
b) elsődleges mezőgazdasági termeléshez a létesítménytámogatás és a csekély összegű támogatás,
c) mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás részére
létesítménytámogatás, képzési támogatás és csekély összegű támogatás, ha
ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen
termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
cb) a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
d) létesítménytámogatás, képzési támogatás és csekély összegű támogatás exporttal kapcsolatos
tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy
az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik,
e) létesítménytámogatás, képzési támogatás és csekély összegű támogatás, ha azt import áru helyett hazai áru
használatától teszik függővé,
f ) létesítménytámogatás, képzési támogatás és csekély összegű támogatás olyan feltétellel, amely az európai uniós
jog megsértését eredményezi, és
g) a versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról szóló, 2010. december 10-i
2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen szénbányák részére képzési támogatás és
létesítménytámogatás.
8/B. § (1) A képzési támogatás és a létesítménytámogatás csak akkor ítélhető meg, ha a kedvezményezett
a 651/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó
támogatási kérelmét a projekt megkezdése előtt írásban benyújtotta.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségekre csekély összegű támogatás
nyújtható.
(3) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti állami
támogatás abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó
állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó
határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.
(4) Az e rendelet szerinti állami támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más,
helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.
(5) Az egy projekthez igénybe vett összes állami támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós,
országos, regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós
állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.
(6) Azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatás bármely egyéb, azonosítható
elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel
nem rendelkező állami támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó
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határozatában meghatározott legmagasabb teljes finanszírozási határértékig bármilyen más, azonosítható
elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.
(7) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és illetékek levonása előtt
kell figyelembe venni.
(8) A több részletben kifizetett létesítménytámogatást, képzési támogatást és csekély összegű támogatást
a támogatási döntés időpontja szerinti értékre kell diszkontálni a diszkont kamatláb alkalmazásával.
8/C. § (1) Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére
az egyedi támogatást, ha az állami támogatás összege
a) a képzési támogatás esetén képzési projektenként meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget,
b) a létesítménytámogatás esetén létesítményenként évente meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő
forintösszeget.
(2) A támogatást nyújtó adatot szolgáltat a Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére a 651/2014/EU bizottsági rendelet
9. cikke szerinti közzététel céljából a létesítménytámogatás esetén az 500 000 eurónak megfelelő forintösszeget
meghaladó egyedi támogatásról.
(3) A támogatást nyújtó adatot szolgáltat a Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére a 651/2014/EU bizottsági rendelet
9. cikke szerinti közzététel céljából, amennyiben a képzési támogatás
a) elsődleges mezőgazdasági termelés támogatása esetén meghaladja a hatvanezer eurónak,
b) a 8/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység támogatása esetén meghaladja harmincezer eurónak,
c) egyéb tevékenység támogatása esetén meghaladja az ötszázezer eurónak
megfelelő forintösszeget.
(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatás módjára, az adatszolgáltatással érintett adatok körére és azok
közzétételére az Atr. 18/A–18/D. §-át kell alkalmazni.
(5) E rendelet alapján a képzési támogatás, a létesítménytámogatás és a csekély összegű támogatás esetén
2024. június 30-ig lehet támogatási döntést hozni.
8/D. § (1) A képzési támogatás esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek
50%-át.
(2) A támogatási intenzitás
a) megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés
esetén 10 százalékponttal,
b) középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 10 százalékponttal,
c) kisvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal
növelhető.
(3) A támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 70%-áig növelhető.
(4) A képzési támogatás keretében elszámolható
a) az oktatók személyi jellegű ráfordítása azokra az órákra vonatkozóan, amikor az oktatók részt vesznek a képzésen,
b) az oktatók és a képzésben részt vevők közvetlenül a képzési projekthez kapcsolódó működési költsége
(különösen útiköltség, közvetlenül a projekthez kapcsolódó anyagok és fogyóeszközök költsége, az eszközök és
berendezések értékcsökkenése kizárólag a képzési projekt keretében történő használatuk mértékéig),
c) a képzési projekthez kapcsolódó tanácsadás költsége,
d) a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordításai és az általános közvetett költségek – így különösen
az adminisztrációs költségek, a bérleti díj, a rezsi költségek – azokra az órákra vonatkozóan, amikor a képzésben
részt vevők részt vesznek a képzésen, és
e) az oktatóknak és a képzés résztvevőinek közvetlenül a képzési projekthez kapcsolódó szállásköltsége.
(5) Nem nyújtható képzési támogatás a kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfeleléshez, valamint
támogatott beruházás esetén a beruházás alapvető működtetéséhez szükséges képzéshez.
8/E. § (1) A létesítménytámogatás működési támogatásként sportlétesítmény működéséhez nyújtható.
(2) A támogatott sportlétesítmény építésével, bővítésével, korszerűsítésével, működtetésével, üzemeltetésével
történő megbízás odaítélése során átlátható és megkülönböztetésmentes módon kell eljárni.
(3) A támogatott sportlétesítményhez a felhasználók számára átlátható és megkülönböztetésmentes módon kell
hozzáférést biztosítani. A beruházási költséget legalább 30%-ban finanszírozó vállalkozás a támogatott létesítményt
kedvezőbb feltételek mellett használhatja, ha e feltételeket nyilvánossá teszik.
(4) A támogatott sportlétesítmény nem állhat egyetlen hivatásos sportoló vagy hivatásos csapat kizárólagos
használatában. A sportlétesítményt az éves időbeli kapacitás legalább 20%-ában más hivatásos vagy amatőr
sportolónak vagy csapatnak kell használnia.
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(5) Ha a támogatott sportlétesítményt hivatásos csapat használja, a hivatásos csapat esetén alkalmazott díjszámítási
feltételeket nyilvánossá kell tenni.
8/F. § (1) A létesítménytámogatás nem haladhatja meg a keletkező működési veszteséget.
(2) A működési veszteség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell megállapítani.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározottak teljesítése – a (2) bekezdéstől eltérően – visszafizetési mechanizmus
alkalmazásával utólag is biztosítható.
(4) A 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget meg nem haladó létesítménytámogatás esetén a támogatás
összege az (1)–(3) bekezdésben meghatározott módszerek alkalmazásától eltérően is meghatározható, azzal, hogy
a támogatási intenzitás nem haladja meg az elszámolható költségek 80%-át.
8/G. § (1) A létesítménytámogatás keretében a sportlétesítmény által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban
felmerülő működési költség – így különösen az igénybe vett szolgáltatások és a karbantartás költsége, a bérleti díj,
a személyi, az anyag-, a kommunikációs, az energia- és az adminisztrációs költség – számolható el.
(2) A létesítménytámogatás esetén az értékcsökkenés és a finanszírozási költségek olyan mértékben nem
számolhatóak el, amilyen mértékben az értékcsökkenés, finanszírozás vagy az értékcsökkenéssel, finanszírozással
érintett tárgyi eszközök, immateriális javak tekintetében a kedvezményezett beruházási támogatásban részesült.
8/H. § (1) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet
hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja
meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon
vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve
az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését.
(2) A csekély összegű támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt
odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.
(3) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett
az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében
meghatározott kivételek szerint használná fel.
(4) Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetén – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet
4. cikk (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben – nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amelyet kollektív
fizetésképtelenségi eljárás alá vontak, vagy hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás alá lenne
vonható, valamint az a nagyvállalkozás, amely B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb helyzetben van.
(5) Nem nyújtható csekély összegű támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért végző
vállalkozás részére teherszállító jármű vásárlására.
(6) A csekély összegű támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással 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
rendeletben meghatározott felső határig halmozható. A csekély összegű támogatás más csekély összegű
támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben
meghatározott felső határig halmozható.
(7) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos
kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott
összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában
meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.
(8) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével
– az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére
a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások
támogatástartalmáról.”
4. §		
A Rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § E rendelet
a) 3–8. §-a az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú európai
bizottsági közlemény 3.1. szakasza,
b) 8/D–8/G. §-a a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. és II. fejezete, valamint 31. és 55. cikke,
c) 8/H. §-a az 1407/2013/EU bizottsági rendelet
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”
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5. §		
A Rendelet
a)
5. § (1) bekezdésében az „európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos
eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.)”
szövegrész helyébe az „Atr.” szöveg,
b)
8. §-ában a „2021. július 31-ig” szövegrész helyébe az „az Atr. 18/C. § (3) bekezdése szerinti eljárásrendnek
megfelelően” szöveg
lép.
6. §		
Hatályát veszti a Rendelet 4. § (2)–(5) bekezdése.
7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
		
		
		

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

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 57/2021. (XII. 7.) ITM rendelete
a megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési támogatás korlátairól és a prémium típusú
támogatásra irányuló pályázati eljárásról szóló 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet módosításáról
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A megújuló energiaforrásból származó villamos energia termelési támogatás korlátairól és a prémium típusú
támogatásra irányuló pályázati eljárásról szóló 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 4. §-a a következő (3) bekezdéssel
egészül ki:
„(3) Ha a (2) bekezdés alapján meghatározott valamely kategóriában a beérkezett ajánlatokhoz tartozó támogatási
igények nem érik el sem a kiírandó mennyiségre, sem pedig a kiosztható éves új támogatásra vonatkozó korlátot,
akkor az adott kategória két külön pályázati kategóriára bontandó a hiánytalanul beérkezett és a hiánypótlásra
szoruló pályázatok szerint. Az adott kategóriában beérkezett ajánlatok között e bekezdés alkalmazásában nem
veendők figyelembe azok a pályázatok, amelyek érvénytelensége hiánypótlási felhívás nélkül megállapítható.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

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

A köztársasági elnök 611/2021. (XII. 7.) KE határozata
katonai bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése, 5. § (1) bekezdése és 23. § (2) bekezdés a) pontja alapján – az Országos Bírósági
Hivatal elnökének javaslatára – dr. Szilvási Lászlót 2021. december 1. napjától határozatlan időtartamra katonai
bíróvá kinevezem.
Budapest, 2021. november 22.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/05148-2/2021.

A Kormány 1880/2021. (XII. 7.) Korm. határozata
a 2022. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről
1. A Kormány a határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésének kormányzati feladatairól szóló 190/2000.
(XI. 14.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján engedélyezi az 1. melléklet szerinti, 2022. évi gyakorlatokhoz,
kiképzésekhez és egyéb katonai tevékenységekhez (a továbbiakban együtt: gyakorlat) kapcsolódó határátlépéssel
járó csapatmozgásokat.
2. Az 1. pont szerinti engedély a Magyar Honvédség gyakorlaton való részvételének, a gyakorlaton részt vevő külföldi
fegyveres erők államhatáron való átlépésének és az ország területén történő átvonulásának, illetve átrepülésének
engedélyezését is jelenti, ha az engedélyezés feltételei egyébként fennállnak.
3. Az 1. mellékletben megjelölt, a Magyar Honvédséghez és a külföldi fegyveres erőkhöz tartozó kontingensek
küldése, fogadása, illetve átvonulása – az adott gyakorlaton való részvételhez szükséges és indokolt mennyiségű –
saját rendszeresített gép- és harcjárműveikkel, híradó és kommunikációs eszközeikkel, fegyverzetükkel, lőszer- és
robbanóanyag-ellátmányukkal, felszerelésükkel és a szállításukhoz szükséges járművekkel történhet.
4. Ha a gyakorlat jellege azt indokolja, az 1. pont szerinti engedély az 1. mellékletben meghatározott időtartamokon
belül, a résztvevők – a vonatkozó összlétszám kereteit meg nem haladó – váltása érdekében történő, többszöri
határátlépésére is vonatkozik.
5. A Kormány hozzájárul ahhoz, hogy az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 30., 39. és 41. sora és az 1. melléklet
2. pontjában foglalt táblázat 36., 37. és 45. sora szerinti nemzetközi gyakorlat Magyarország területén
– a vagyonkezelővel vagy a tulajdonossal való előzetes megállapodás függvényében – a Honvédelmi Minisztérium
vagyonkezelésében lévő ingatlanon kívül is végrehajtható.
6. Az 1. melléklet 1. és 2. pontja szerinti felelős szervek rövid megjelölésére vonatkozó jegyzéket a 2. melléklet
tartalmazza.
7. Ez a határozat 2022. január 1-jén lép hatályba.
8. Hatályát veszti a 2021. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1898/2020. (XII. 14.)
Korm. határozat.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1880/2021. (XII. 7.) Korm. határozathoz
A 2022. évi tervezett határátlépéssel járó csapatmozgások jegyzéke
1. A Magyar Honvédség részvételével tervezett, külföldi fegyveres erők átvonulásával is járó NATO-, EU-gyakorlatok és
kiképzési rendezvények
A

B

C

D
A gyakorlat

1.

A gyakorlat megnevezése

Felelős

A gyakorlat tervezett helye

tervezett
időpontja

E
Létszám (fő)
legfeljebb

2.

CYBER COALITION
kibervédelmi gyakorlat

KNBSZ

Németország,
Hollandia,
Észtország

I–IV.
negyedév

40

3.

STEADFAST INTEREST
NATO HUMINT gyakorlat

KNBSZ;
MHP HSZ SZF

Észtország, Románia

II. és III.
negyedév

40

4.

CYBER EUROPE
kibervédelmi gyakorlat

KNBSZ

EU-tagállamok

III. és IV.
negyedév

10

5.

LOCKED SHIELDS
kibervédelmi gyakorlat

KNBSZ

Észtország

I–IV.
negyedév

25

6.

CROSSED SWORDS
kibervédelmi gyakorlat

KNBSZ

NATO-tagállamok

I. negyedév

20

7.

SWEEPSTAKES
interoperabilitási gyakorlat

KNBSZ

NATO- és
EU-tagállamok

III. negyedév

5

8.

EU Multilayer válságkezelési
gyakorlat

MHP KIKCSF

NATO- és
EU-tagállamok

I. és II.
negyedév

10

9.

EU MILEX törzsvezetési
gyakorlat

MHP KIKCSF

Belgium

III. és IV.
negyedév

10

10.

V4 JLSG HQ felkészítések

MHP LGCSF

NATO- és
EU-tagállamok
(V4-nemzetek)

I–IV.
negyedév

50

11.

NOBLE/BRILLIANT BLUEPRINT
Table Top Exercise

MHP HDMCSF;
HUN NFIU;
HQ MND-C

NATO-tagállamok

II. és III.
negyedév

25

STEADFAST FLOW
12. NATO, stratégiai, mozgástervező,
CAX gyakorlat

HUN NFIU; MH TTP;
MH KKK

Törökország

III. negyedév

10

STEADFAST FOUNT
13. NATO, stratégiai, mozgástervező,
CAX gyakorlat

HUN NFIU; MH TTP;
MH KKK

Belgium

II. negyedév

10

14.

NOBLE JUMP
DEPLOYEX gyakorlat

MHP HSZ SZF

NATO- és
EU-tagállamok

II. és III.
negyedév

10

15.

MOVCON MILU
szállítás tervezői gyakorlat

MHP HSZ LOG

Németország

I–IV.
negyedév

5

16.

CAPABLE DEPLOYER
logisztikai gyakorlat

MHP LGCSF;
HUN NFIU

NATO- és
PfP-tagállamok

II. és III.
negyedév

30

17.

STEADFAST JUPITER I–II
összhaderőnemi NATO
Response Force (NRF) minősítő
gyakorlat

MHP HSZ SZF;
HUN NFIU;
MH GAVIK; MH TTP;
MHP HSZ LE;
HQ MND-C

NATO-tagállamok,
Norvégia és
a Baltikum

II. és III.
negyedév

150

18.

BRILLANT/NOBLE BLISTER
CBRN gyakorlat

MH TTP; MH GAVIK

Németország

III. negyedév

10
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19.

SMART DEFENSE 1.29 CBRN
gyakorlat

MH TTP; MH GAVIK

Németország,
Lengyelország

III. negyedév

10

20.

NATO Coalition Warrior
Interoperability eXercise (CWIX)
interoperabilitási gyakorlat

MHP IICSF

Lengyelország

II. negyedév

50

21.

EU RETEX
katasztrófavédelmi gyakorlat

MHP HSZ SZF

Belgium és
Franciaország

II. és III.
negyedév

25

22.

Sampling and Identification
of Biological Chemical and
Radiological Agents (SIBCRA)
gyakorlat

MH TTP; MH GAVIK

Olaszország

II–IV.
negyedév

20

23.

YGGDRASIL
CIMIC gyakorlat

MHP HSZ SZF

Dánia

III. és IV.
negyedév

10

24.

JOINT COOPERATION
CIMIC gyakorlat

MHP HDMCSF;
MHP HSZ SZF

Németország

III és IV.
negyedév

40

25.

ADAPTIVE INTERACTION CIMIC
törzsvezetési gyakorlat

MHP HSZ SZF

Olaszország

I. és II.
negyedév

10

26.

NATO Response Force (NRF)
CBRN felkészítés

MH TTP; MH GAVIK

Hollandia,
Németország,
Lengyelország

I–IV.
negyedév

30

27.

BLACK SWAN/JACKAL CAVE
különleges műveleti gyakorlat

MHP HSZ KM

Magyarország,
Szlovénia, Szlovákia,
Németország

II. negyedév

300

28.

NEWFIP (RAMSTEIN GUARD)
elektronikai hadviselési
gyakorlat

MHP HSZ LE;
KNBSZ FCSF

Magyarország,
Szlovénia
és NATO-tagállamok

I. negyedév

300

29.

AIR FIELD MANAGEMENT/
keresztkiszolgálás

MHP HSZ LE

NATO- és
EU-tagállamok

I–IV.
negyedév

70

30.

NATO TIGER MEET
légierő harcászati gyakorlat

MHP HSZ LE

Görögország

I. és II.
negyedév

70

31.

SOATU nemzetközi kiképzések

MHP HSZ LE;
MHP KIKCSF

NATO- és
EU-tagállamok,
Magyarország

I–IV.
negyedév

100

32.

MATC (Multinational Aviation
Training Centre)
légierő gyakorlatok

MHP HSZ LE

NATO- és
EU-tagállamok

I–IV.
negyedév

70

33.

ADRIATIC STRIKE, (JTAC/CAS)
gyakorlat

MHP HSZ LE

Szlovénia

II. negyedév

70

34.

BOLD QUEST, (DACAS) JTAC
gyakorlat

MHP HSZ LE

NATO- és
EU-tagállamok,
Ausztrália

III. és IV.
negyedév

10

35.

EUROPEAN DEFENCE AGENCY_
PERSONNEL RECOVERYEDUCATION & TRAINING
COURSES

MHP HSZ LE

NATO- és
EU-tagállamok,
Magyarország

I–IV.
negyedév

100

36.

MULTINATIONAL AIR GROUP
légierő harcászati gyakorlat

MHP HSZ LE

NATO- és
EU-tagállamok

I–IV.
negyedév

200

37.

MISTRAL NATO CAPEVAL
képességellenőrző gyakorlat

MHP HSZ LE

Magyarország

II. és III.
negyedév

200

38.

Mobil Biológiai Laboratórium
(MBL) NATO Response Force
(NRF) minősítő gyakorlat

MH EK

NATO-tagállamok

III. negyedév

15
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39.

NATO Response Force (NRF)
Különleges Művelet készenléti
szolgálatok felkészülései,
gyakorlatai

MHP HSZ KM

NATO- és
EU-tagállamok

I–IV.
negyedév

150

40.

European Defence Agency
(EDA)
/FIRE BLADE
helikopter gyakorlat

MHP HSZ LE

Magyarország

I–III.
negyedév

300

MHP HSZ LE

NATO- és
EU-tagállamok

I–IV.
negyedév

50

42.

EDA Helikopteres kiképzések
(Helicopter Tactical Instructor
Course, Helicopter Exercise
Program, Multinational
Helicopter Traing Centre)

MHP HSZ LE/
MHP KIKCSF

Magyarország
és NATO- és
EU-tagállamok

I–IV.
negyedév

200

43.

RAVENS CHALLENGE
amerikai tűzszerész eljárások
megismerése, gyakorlása

MHP HSZ SZF

USA

II. és III.
negyedév

5

44.

BISON COUNTER NATO C-IED
felkészítési rendezvények,
gyakorlatok

MHP HDMCSF;
MH AA

NATO- és
EU-tagállamok

I–IV.
negyedév

15

45.

CYBER TESLA kibervédelmi
gyakorlat

KNBSZ

USA, Szerbia

I–IV.
negyedév

25

46.

DRAGON gyakorlat

MHP HSZ SZF

Lengyelország

I–IV.
negyedév

50

47.

NATO–szerb gyakorlat

MHP KIKCSF;
MH TTP; MH 2. TVE

Szerbia

III. és IV.
negyedév

160

48.

VIGOROUS WARRIOR NATO
Egészségügyi Kiválósági
Központ többnemzeti
egészségügyi gyakorlata

MH EK

Magyarország

I–IV.
negyedév

30

49.

RAMSTEIN LEGACY

MHP HSZ LE

NATO- és
EU-tagállamok

I–IV.
negyedév

30

50.

Black Sea Operational
Integration Table Top Exercise
(BSOI TTX)

MHP HDMCSF

Románia, Bulgária

I–IV.
negyedév

5

51.

Cyber PHALANX

KNBSZ

NATO- és
EU-tagállamok

I–IV.
negyedév

10

52.

NATINAMDS gyakorlatok
(RAMSTEIN AMBITION,
TORREJON ADVANTAGE,
KALKAR SKY, AIR DEFENDER)

MHP HSZ LE

NATO- és
EU-tagállamok

I–IV.
negyedév

150

53.

TACTICAL LEADERSHIP
PROGRAM (TLP21)
harcászati szintű nemzetközi
repülő képzés

MHP HSZ LE

Spanyolország

I–IV.
negyedév

50

54.

NORTHEN STRIKE

MHP HSZ KM

USA

II. negyedév

20

EUROPEAN AIR TRANSPORT
FLEET/PROGRAMME (EATF/
41.
ETAP) rámpás gépek nemzetközi
légiszállítási gyakorlat
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2. A Magyar Honvédség és külföldi fegyveres erők részvételével tervezett, külföldi fegyveres erők átvonulásával is járó
két- és többoldalú megállapodásokon alapuló gyakorlatok és kiképzések
A

B

C

D
A gyakorlat

1.

A gyakorlat megnevezése

Felelős

A gyakorlat tervezett helye

tervezett
időpontja

2.

US OHNG gyakorlat
(katasztrófavédelmi gyakorlat)

E
Létszám (fő)
legfeljebb

MHP HDMCSF;
MH TTP

USA, Magyarország

I–IV.
negyedév

165

3.

Combined Joint European
Exercise (CJEX)
törzsvezetési gyakorlat

NKE

Olaszország,
Franciaország,
Spanyolország,
Németország,
Nagy-Britannia

II. negyedév

45

4.

FOURLOG
logisztikai gyakorlat

NKE

Ausztria,
Magyarország,
Cseh Köztársaság

I. negyedév

50

5.

MAGLITE
többnemzeti logisztikai
kiképzés

NKE

Nagy-Britannia,
Magyarország

II. és IV.
negyedév

60

6.

ALLIED SPIRIT XIII többnemzeti
gyakorlat

MH BHK; MH KRK;
MH CKELMK

Németország

I. negyedév

40

7.

ARRCADE GLOBE
térképész gyakorlat

MH GEOSZ

Nagy-Britannia

II. negyedév

10

8.

MTM WORKFLOW
térképész gyakorlat

MH GEOSZ

Portugália

III. negyedév

3

9.

V4 Mapping
térképész gyakorlat

MH GEOSZ

Lengyelország

IV. negyedév

5

10.

NATO METOC Seminar
meteorológiai gyakorlat

MH GEOSZ

Belgium

II. negyedév

5

11.

BLASTING CAP
Amerikai–Magyar tűzszerész
közös kiképzés

MHP HSZ SZF

Németország

II. negyedév

30

12.

SLOVAK SHIELD
V4 harcászati gyakorlat

MHP HSZ SZF;
HQ MND-C

Szlovákia,
Magyarország

II. negyedév

300

13.

TOXIC VALLEY gyakorlat SICA/
SIBCRA
vegyivédelmi gyakorlat

MH TTP; MH GAVIK

Szlovákia

III. negyedév

40

14.

Szlovák–Magyar közös búvár
kiképzés

MHP HSZ KM

Szlovákia,
Magyarország

I–III.
negyedév

25

15.

Horvát–Magyar KM búvár
kiképzés

MHP HSZ KM

Horvátország,
Magyarország

I–IV.
negyedév

25

16.

SOTAC (JTAC) nemzetközi
felkészítési rendezvények

MHP HSZ KM

NATO- és
EU-tagállamok

I–IV.
negyedév

10

17.

Magyar–amerikai különleges
műveleti közös kiképzés és
felkészítés

MHP HSZ KM

NATO- és
EU-tagállamok

I–IV.
negyedév

200

18.

Magyar–belga KM/RL
közös kiképzés és felkészítés

MHP HSZ KM

NATO- és
EU-tagállamok

I–IV.
negyedév

50

19.

INTERCEPTOR
Air Policing gyakorlat

MHP HSZ LE

Magyarország,
Románia

I–IV.
negyedév

60
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20.

Joint Project Optic Windmill
(JPOW)
légierő gyakorlat

MHP HSZ LE

Hollandia,
Németország

I. és II.
negyedév

30

21.

LION EFFORT

MHP HSZ LE

Csehország,
Svédország

II. és III.
negyedév

50

22.

Air to Air Refueling Recurrency
Training
légi utántöltési gyakorlat

MHP HSZ LE

Magyarország,
NATO- és
EU-tagállamok

I–IV.
negyedév

30

23.

USA–HUN közös légierő
felkészítési rendezvények
(LOAD DIFFUSER)

MHP HSZ LE

USA, Magyarország

I–IV.
negyedév

300

24.

HUNGARIAN PUMA, CENTRAL
HAWK
brit–magyar közös légierő
felkészítés

MHP HSZ LE

Egyesült Királyság,
Magyarország

I–IV.
negyedév

150

25.

CROSS LANDING
román–magyar légi
kutató-mentő gyakorlat

MHP HSZ LE;
MHP KIKCSF

Magyarország,
Románia

I–IV.
negyedév

70

26.

LORD MOUNTAIN
szlovén–magyar helikopter
kiképzés

MHP HSZ LE;
MHP KIKCSF

Szlovénia

I–III.
negyedév

50

27.

JTAC/TACP előretolt/harcászati
repülésirányító kiképzés

MHP HSZ LE

Magyarország,
NATO- és
EU-tagállamok

I–IV.
negyedév

70

28.

BLONDE AVALANCHE
katasztrófavédelmi gyakorlat

MHP HSZ SZF

Ukrajna

III. negyedév

120

29.

CETATEA vezetés-irányítási
(Federated Mission Network)
gyakorlat

MHP HSZ SZF;
MHP IICSF

Románia

III. negyedév

20

30.

NEIGHBOURS
szárazföldi harcászati gyakorlat

MHP HSZ SZF

Szerbia,
Magyarország

III. és IV.
negyedév

60

31.

ANATOLIAN EAGLE/PHOENIX
légierő gyakorlat

MHP HSZ LE

Törökország

I–III.
negyedév

50

32.

Bulk Fuel Installation (BFI)
kiképzések, felkészítések

MH TTP; MH ARB

Németország,
Magyarország

I–IV.
negyedév

20

33.

SABER JUNCTION többnemzeti
harcászati gyakorlat

MH LZ

Németország

II. és III.
negyedév

40

34.

DYNAMIC FRONT
tüzér törzsvezetési gyakorlat
(ARCADE THUNDER)

MHP HSZ SZF

Németország,
Egyesült Királyság

I–III.
negyedév

50

35.

PURPLE FIELD
CBRN gyakorlat

MHP HSZ SZF

Szerbia

II. és III.
negyedév

50

36.

BRAVE WARRIOR
harcászati gyakorlat

MHP HSZ SZF;
HQ MND-C

Magyarország,
Szlovákia

II–IV.
negyedév

1200

37.

SOFT CAPS
CIMIC gyakorlat

MH CKELMK

Magyarország

II. negyedév

40

38.

TOXIC LANCE
vegyivédelmi gyakorlat

MHP HSZ SZF

Szlovákia

II. negyedév

45

39.

IRON CAT
szerb–magyar közös flottila
gyakorlat

MHP HSZ SZF

Szerbia,
Magyarország

III. negyedév

50
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40.

SÁRARANY MEZŐ
vegyivédelmi gyakorlat

MHP HSZ SZF

Szlovákia

II. negyedév

50

41.

CLEARANCE DIVER
búvár gyakorlat

MHP HSZ SZF

NATO- és
EU-tagállamok

I–IV.
negyedév

10

42.

Holland térítéses harcászati
gyakorlat I–II.

MHP HSZ SZF;
MH BHK

Magyarország

I–IV.
negyedév

1500

43.

COMBINED RESOLVE
többnemzeti harcászati
gyakorlat

MHP KIKCSF;
MH HSZ LE; MH TTP

Németország

I–IV.
negyedév

100

44.

SAFETY TRANSPORT
logisztikai gyakorlat

MHP HSZ LOG

Németország,
Magyarország,
Horvátország

II. és III.
negyedév

150

45.

SAFETY FUEL
logisztikai gyakorlat

MHP TTP; MH ARB

Németország,
Magyarország,
Horvátország

II. negyedév

20

46.

AIR WOLF HUNTING
Regionális Légi Kutató-mentő
gyakorlás

MHP HSZ LE

Magyarország

III. negyedév

100

47.

Ejtőernyős nemzetközi
kiképzések

MHP HSZ LE

NATO- és
EU-tagállamok

I–IV.
negyedév

100

48.

WISE FORESIGHT
román–magyar békefenntartó
zászlóalj gyakorlata

MH 5. LDD

Magyarország és
Románia

III. és IV.
negyedév

250

MHP KIKCSF

NATO- és
EU-tagállamok

II–IV.
negyedév

3000

50.

Többnemzeti harcászati
különleges műveleti
gyakorlatok (FORT, SKORPIO,
KOBRA)

MHP HSZ KM

NATO- és
EU-tagállamok,
Afrika

I–IV.
negyedév

200

51.

FLINTLOCK többnemzeti KM
gyakorlat

MHP HSZ KM

NATO- és
EU-tagállamok,
Afrika

I–III.
negyedév

35

52.

PLATINUM WOLF
békeműveleti harcászati
gyakorlat

MH TTP

Szerbia

III. negyedév

50

53.

SAVA STAR / többnemzeti
(tartalékos) harcászati gyakorlat

MH TTP

Horvátország,
Szerbia, Egyesült
Királyság,
Magyarország

I–III.
negyedév

300

54.

ARDENT DEFENDER
tűzszerész gyakorlat

MHP HSZ SZF

Kanada

III. negyedév

5

55.

KHAAN QUEST többnemzeti
harcászati gyakorlat

MHP KIKCSF

Mongólia

II. és III.
negyedév

15

56.

BROKEN WING légiközlekedés
vészhelyzeti gyakorlat

HM KÁT ÁT

Szlovénia

II. és III.
negyedév

5

57.

BLUE SKY többnemzeti légierő
gyakorlat

MHP HSZ LE

Magyarország

II. és III.
negyedév

50

DEFENDER EUROPE 22 gyakorlat
sorozat (SWIFT RESPONSE,
49.
TROJAN FOOTPRINT, SABER
STRIKE)
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58.

CLEVER FERRET
Többnemzeti Szárazföldi
Kötelék (Multinational
Land Force – MLF) gyakorlat

MHP HSZ SZF

Olaszország,
Magyarország,
Szlovénia

I. és II.
negyedév

100

59.

Magyar–horvát IN&OUT
repülő kiképzés

MHP HSZ LE

Magyarország és
Horvátország

II. és III.
negyedév

50

60.

HUN–USA közös kiképzés
többnemzeti részvétellel
(STEPPE ARCHER,
TURUL PARTNER)

MHP HSZ LE; MH TP;
MH BHK

Magyarország

I–IV.
negyedév

300

61.

Haderőfejlesztési és
Honvédelmi Programhoz
kapcsolódó kiképzési
felkészítési rendezvények

MHP KIKCSF

NATO- és
EU-tagállamok

I–IV.
negyedév

350

62.

BLUE HORIZON
légierő törzsvezetési gyakorlat

MHP HSZ LE

Magyarország

II–IV.
negyedév

80

63.

EFES többnemzeti
összhaderőnemi harcászati
gyakorlat

MHP HSZ SZF

Törökország

I–IV.
negyedév

25

64.

NATO GEORGIA (AGILE SPIRIT)
többnemzeti számítógéppel
támogatott parancsnoki és
törzsvezetési gyakorlat

MHP KIKCSF

Georgia

II. és III.
negyedév

10

65.

EDA MilCERT kibervédelmi
gyakorlat

KNBSZ

Franciaország

I–IV.
negyedév

25

66.

LÉGI FÖLÉNY
JAS–39 Gripen éleslövészet

MHP HSZ LE

Svédország

I. és II.
negyedév

150

67.

FIELD EXE
civil-katonai kapcsolat gyakorlat

MH CKELMK

Ausztria

II. és III.
negyedév

10

68.

PANTHER
katonai rendész gyakorlat

MH KRK

Lengyelország

I. és II.
negyedév

45

69.

V4 EUBG felkészülési
rendezvények

MHP HDMCSF

Lengyelország

I–IV.
negyedév

450

70.

PUMA
V4 összhaderőnemi gyakorlat

MHP HDMCSF

Lengyelország

I–IV.
negyedév

500

71.

SUMMER RECONNAISSANCE
TRAINING GROUPING gyakorlat

KNBSZ

Lengyelország

II. és III.
negyedév

50

72.

V4 Mapping
térképész gyakorlat

MH GEOSZ

Lengyelország

IV. negyedév

5

73.

JOINT ENDEAVOUR

MHP HSZ KM;
MHP HSZ SZF

Ukrajna

III. és IV.
negyedév

50

74.

NORTHERN SPIRIT
felkészítés/gyakorlat

KNBSZ

Izland, Hollandia

I–IV.
negyedév

5

75.

COMPLEX AVIATION EXERCISE
(Olasz helikopteres térítéses
gyakorlat)

MHP HSZ LE;
MHP KIKCSF

Magyarország

I–IV.
negyedév

500

76.

Magyar–Lengyel
közös kiképzés

MH TTP; MH 2. TVE

Lengyelország,
Magyarország

I–III.
negyedév

60
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3. Külföldi fegyveres erők átvonulásával járó műveletek, gyakorlatok és kiképzések

1.

A

B

C

A tevékenység megnevezése

A feladat tervezett időpontja

Engedélyezett létszám

2.

BARKHANE művelet keretében történő áthaladások

I–IV. negyedév

egyidejűleg legfeljebb
500 fő

3.

Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni
nemzetközi fellépés keretében történő áthaladások

I–IV. negyedév

egyidejűleg legfeljebb
1000 fő

4.

UNFICYP misszió keretében történő áthaladások

I–IV. negyedév

egyidejűleg legfeljebb
1000 fő

5.

NATO Iraki Missziója (NMI) keretében történő
áthaladások

I–IV. negyedév

egyidejűleg legfeljebb
1000 fő

6.

NATO KFOR misszió keretében történő áthaladások

I–IV. negyedév

egyidejűleg legfeljebb
1000 fő

7.

EUFOR misszió keretében történő áthaladások

I–IV. negyedév

egyidejűleg legfeljebb
1000 fő

8.

EUTM Mali misszió keretében történő áthaladások

I–IV. negyedév

egyidejűleg legfeljebb
200 fő

9.

EUTM Somalia misszió keretében történő áthaladások

I–IV. negyedév

egyidejűleg legfeljebb
200 fő

10.

MINURSO Nyugat-Szahara misszió keretében történő
áthaladások

I–IV. negyedév

egyidejűleg legfeljebb
200 fő

11.

MINUSCA Közép-afrikai Köztársaság misszió keretében
történő áthaladások

I–IV. negyedév

egyidejűleg legfeljebb
500 fő

12.

EUNAVFOR MED IRINI misszió keretében történő
áthaladások

I–IV. negyedév

egyidejűleg legfeljebb
500 fő

13.

ENSZ UNIFIL békefenntartó misszió keretében történő
áthaladások

I–IV. negyedév

egyidejűleg legfeljebb
500 fő

14.

MFO békefenntartó misszió keretében történő
áthaladások

I–IV. negyedév

egyidejűleg legfeljebb
1000 fő

15.

EUTM RCA Közép-afrikai Köztársaság misszió keretében
történő áthaladások

I–IV. negyedév

egyidejűleg legfeljebb
500 fő

16.

EUMM Georgia misszió keretében történő áthaladások

I–IV. negyedév

egyidejűleg legfeljebb
200 fő

17.

DECI EU HCS keretében történő áthaladások

I. és II. negyedév

egyidejűleg legfeljebb
500 fő

18.

A Pápán települő Stratégiai Légiszállítási Képességgel
kapcsolatos katonai szállítás jellegű csapatmozgások

I–IV. negyedév

egyidejűleg legfeljebb
1000 fő

I–IV. negyedév

egyidejűleg legfeljebb
500 fő

A Pápán települő Stratégiai Légiszállítási Képességgel
(SAC) kapcsolatos, a magyar felségjelű légijárművekhez
19.
kötődő kiképzési jellegű csapatmozgások, ideértve
a SAC nemzetekhez tartozó legfeljebb 10 légijármű
részvételét
20.

Szövetséges felderítő légijárművek áthaladása
a magyar légtérben

I–IV. negyedév

–

21.

Joint Combined Exchange Training szövetségesi
gyakorlatok

I–IV. negyedév

egyidejűleg legfeljebb
1000 fő

22.

DCM-E csapatmozgások és gyakorlatok

I–IV. negyedév

egyidejűleg legfeljebb
250 fő

23.

NFIU HUN csapatmozgások és gyakorlatok

I–IV. negyedév

egyidejűleg legfeljebb
250 fő
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24.

HQ MND-C csapatmozgások és gyakorlatok

I–IV. negyedév

egyidejűleg legfeljebb
500 fő

25.

NATO Response Force (NRF), Very High Readiness Joint
Task Force (VJTF) és NATO Readiness Initiative (NRI)
áthaladások és gyakorlatok

I–IV. negyedév

egyidejűleg legfeljebb
1000 fő

26.

NATO 2022. évi Katonai Kiképzési és Gyakorlat
Programban szereplő rendezvényeken részt vevő erők
áthaladása

I–IV. negyedév

egyidejűleg legfeljebb
500 fő

27.

EU 2022. évi Gyakorlat Programban szereplő
rendezvényeken részt vevő erők áthaladása

I–IV. negyedév

egyidejűleg legfeljebb
500 fő

28.

Az Európában Települő Amerikai Erők Parancsnoksága
által 2022 évben végrehajtásra tervezett gyakorlatokon
részt vevő erők áthaladása

I–IV. negyedév

egyidejűleg legfeljebb
1000 fő

2. melléklet az 1880/2021. (XII. 7.) Korm. határozathoz
Az 1. melléklet 1. és 2. pontja szerinti felelős szervek rövid megjelölésére vonatkozó jegyzék
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

HM KÁT ÁT: Honvédelmi Minisztérium Közigazgatási Államtitkár Államtitkári Titkárság
HQ MND-C: Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság
HUN NFIU: Hungarian NATO Force Integration Unit (Magyarországon települő NATO Erőket Integráló Elem)
KNBSZ: Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
MH 2. TVE: Magyar Honvédség 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred
MH 5. LDD: Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár
MH AA: Magyar Honvédség Altiszti Akadémia
MH ARB: Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis
MH BHK: Magyar Honvédség Bakony Harckiképző Központ
MH CKELMK: Magyar Honvédség Civil-katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központ
MH EK: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
MH GAVIK: Magyar Honvédség Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ
MH GEOSZ: Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat
MH KKK: Magyar Honvédség Katonai Közlekedési Központ
MH KRK: Magyar Honvédség Katonai Rendészeti Központ
MH LZ: Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj
MH TP: Magyar Honvédség Transzformációs Parancsnokság
MH TTP: Magyar Honvédség Tartalékképző és Támogató Parancsnokság
MHP HDMCSF: Magyar Honvédség Parancsnoksága Hadműveleti Csoportfőnökség
MHP HSZ KM: Magyar Honvédség Parancsnoksága Haderőnemi Szemlélőség (Különleges Műveleti)
MHP HSZ LE: Magyar Honvédség Parancsnoksága Haderőnemi Szemlélőség (Légierő)
MHP HSZ LOG: Magyar Honvédség Parancsnoksága Haderőnemi Szemlélőség (Logisztikai)
MHP HSZ SZF: Magyar Honvédség Parancsnoksága Haderőnemi Szemlélőség (Szárazföldi)
MHP IICSF: Magyar Honvédség Parancsnoksága Infokommunikációs és Információvédelmi Csoportfőnökség
MHP KIKCSF: Magyar Honvédség Parancsnoksága Kiképzési Csoportfőnökség
MHP LGCSF: Magyar Honvédség Parancsnoksága Logisztikai és Gazdálkodási Csoportfőnökség
NKE: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
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A Kormány 1881/2021. (XII. 7.) Korm. határozata
települési önkormányzatok fejlesztési igényeinek támogatásáról, helyi önkormányzatot érintő
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 IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének
a 47. Önkormányzatok infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása címmel és az 1. melléklet szerinti
alcímekkel történő kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
b)
az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a települési önkormányzatok támogatása
érdekében – elrendeli
ba)
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 185 000 000 forint,
bb)
a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok
működési célú kiegészítő támogatásai cím, 1. A helyi önkormányzatok általános feladatainak
működési célú támogatása alcím terhére 230 645 400 forint
egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet,
47. Önkormányzatok infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása cím 1. melléklet szerinti alcímei javára,
a 2. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
c)
a Kvtv. 17. §-a, valamint 4. melléklet 7. pontja alapján jóváhagyja a GÚP előirányzatnak a b) alpont ba) pontja
szerinti átcsoportosítás alapján az eredeti előirányzaton felül – az eddig jóváhagyott összegen túl további –
185 000 000 forinttal történő túlteljesülését;
d)
egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a b) alpont szerint átcsoportosított forrás terhére, 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 okirat alapján;
e)
egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a d) alpont szerinti egyedi költségvetési támogatást a támogatói
okirat kiadását követően folyósítsa az érintett önkormányzatok számára.
2. A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint az egyes
települési önkormányzatok támogatását érintő kormányhatározatok módosításáról szóló 1796/2017. (XI. 8.)
Korm. határozat 2. pont f ) alpontjában az „M5-ös autópálya fel- és lehajtójának megépítése” szövegrész helyébe
az „M5-ös autópálya fel- és lehajtójának előkészítése, támogatásnyújtással megvalósuló megépítése” szöveg lép.
3. Az egyes települési önkormányzatok feladatellátásának támogatása érdekében történő előirányzatátcsoportosításokról szóló 2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozat 3. pont c) alpontjában a „művelődési ház felújítása”
szövegrész helyébe a „művelődési ház építése” szöveg lép.
4. Az egyes települési önkormányzatok fejlesztési és működési feladatainak támogatásáról, valamint a rendkívüli
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és a központi költségvetés
címrendjének a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról szóló 1156/2017. (III. 20.)
Korm. határozat módosításáról szóló 1697/2019. (XII. 10.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat
„Támogatási cél” oszlopában az „út- és járdafelújítás, parkoló kialakítás” szövegrész helyébe az „útfelújítás,
önkormányzati ingatlan felújítása” szöveg lép.
5. A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a települési önkormányzatok fejlesztési és működési támogatásáról
szóló 1151/2020. (IV. 14.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat „Támogatási cél” oszlopában
az „a működőképesség megőrzése érdekében tartozás rendezése” szövegrész helyébe a „tartozás rendezése,
önkormányzat fejlesztési és működési feladatainak támogatása” szöveg lép.
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6. A gazdaság újraindítását célzó egyedi fejlesztési támogatásokról szóló 1448/2021. (VII. 7.) Korm. határozat
1. mellékletében foglalt táblázat „Fejlesztési projekt” oszlop 37. sorában az „Idősotthon tetőszerkezetének felújítása”
szövegrész helyébe az „Útfelújítás” szöveg, „Szakpolitikai felelős” oszlop 37. sorában az „emberi erőforrások
minisztere” szövegrész helyébe a „belügyminiszter” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1881/2021. (XII. 7.) Korm. határozathoz
A
1.

Alcímszám

B
Alcímnév

C
Támogatási összeg
(forint)

D
Támogatás célja

2.

1.

Bezenye Község Önkormányzata
fejlesztési feladatainak támogatása

20 000 000 önkormányzati hivatal
épületének helyreállítása

3.

2.

Borsodgeszt Község Önkormányzata
kulturális feladatainak támogatása

20 000 000 művelődési ház építésének
többletkiadásai

4.

3.

Győrújfalu Község Önkormányzata
közlekedésfejlesztési feladatainak
támogatása

13 423 900 buszváró öböl átépítése

5.

4.

Kunszentmiklós Város Önkormányzata
közlekedésfejlesztési feladatainak
támogatása

6.

5.

Mezőtárkány Község Önkormányzata
fejlesztési feladatainak támogatása

10 000 000 ingatlanvásárlás

7.

6.

Nemescsó Község Önkormányzata
szennyvízkezelési feladatainak
támogatása

10 109 200 szennyvíz-átemelő rendszer
cseréje

8.

7.

Solt Város Önkormányzata
sportfeladatainak támogatása

80 512 300 sportcsarnok építés
többletkiadásai

9.

8.

Tamási Város Önkormányzata
városgazdálkodási feladatainak
támogatása

70 000 000 tartozásrendezés támogatás
nyújtásával

10.

9.

Tiszabecs Község Önkormányzata
szociális feladatainak támogatása

185 000 000 belterületi utak felújítása

6 600 000 szociális és gyermekvédelmi
feladatok ellátása

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.
forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
szám szám szám cím cím előir.
név
csop. szám szám
szám
IX.

395906

1
K8

395828

2

395839

3

395840

4

395851

5

395862

6

395873

7

395884

8

395895

9

K8
K8
K8
K8
K8
K8
K8
K5
2
380073

1
K5
XLVII.
1
1

385484

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

Helyi önkormányzatok támogatásai
Önkormányzatok infrastrukturális fejlesztéseinek támogatása

47

395817

Cím
név

1
K5

Bezenye Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Borsodgeszt Község Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Győrújfalu Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Kunszentmiklós Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Mezőtárkány Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Nemescsó Község Önkormányzata szennyvízkezelési feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Solt Város Önkormányzata sportfeladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Tamási Város Önkormányzata városgazdálkodási feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Tiszabecs Község Önkormányzata szociális feladatainak támogatása
Egyéb működési célú kiadások
A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Gazdaság-újraindítási Alap
Központi kezelésű előirányzatok
Központi tartalékok
Gazdaság-újraindítási programok
Egyéb működési célú kiadások

20 000 000

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma
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2. melléklet az 1881/2021. (XII. 7.) Korm. határozathoz

20 000 000
13 423 900
185 000 000
10 000 000
10 109 200
80 512 300
70 000 000
6 600 000

-230 645 400

-185 000 000

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

10203

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
szám szám szám cím cím előir.
név
csop. szám szám
szám

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

10204

forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

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

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
szám szám szám cím cím előir.
név
csop. szám szám
szám
XLVII.
1
1

385484

1

Cím
név

Alcím
név

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

Gazdaság-újraindítási Alap
Központi kezelésű előirányzatok
Központi tartalékok
Gazdaság-újraindítási programok

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

-185 000 000

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

Összesen

I.n.év

415 645 400

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

415 645 400

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1882/2021. (XII. 7.) Korm. határozata
a Gazdaság-újraindítási Akcióterv végrehajtása érdekében Magyarország Helyreállítási
és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó intézkedési lista jóváhagyásáról szóló
1495/2021. (VII. 23.) Korm. határozat módosításáról
1. A Gazdaság-újraindítási Akcióterv végrehajtása érdekében Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi
Tervéhez kapcsolódó intézkedési lista jóváhagyásáról szóló 1495/2021. (VII. 23.) Korm. határozat (a továbbiakban:
Korm. határozat) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. A Korm. határozat 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1882/2021. (XII. 7.) Korm. határozathoz
„1. melléklet az 1495/2021. (VII. 23.) Korm. határozathoz

Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó pályázati rendszerben végrehajtandó intézkedési lista
A

B

C

D

Komponens

Beruházás/reform megnevezése

Projekt neve

Eljárási forma

A. Demográfia és köznevelés

21. századi technológiai környezetre épülő,
versenyképes köznevelés

Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés
feltételeinek biztosítása a tanulók és
a pedagógusok számára

kiemelt

2.

A. Demográfia és köznevelés

21. századi technológiai környezetre épülő,
versenyképes köznevelés

Digitális oktatási megoldások beépítése
a mindennapi nevelés-oktatási gyakorlatba

kiemelt

3.

A. Demográfia és köznevelés

Korai nevelés feltételeinek bővítése a társadalmi
egyenlőtlenségek csökkentésére és a szülők
foglalkoztatási esélyeinek növelésére

Bölcsődei nevelés kapacitásfejlesztése

pályázatos

4.

A. Demográfia és köznevelés

Korai nevelés feltételeinek bővítése a társadalmi
egyenlőtlenségek csökkentésére és a szülők
foglalkoztatási esélyeinek növelésére

Tudásmegosztás a bölcsődei nevelés
kapacitásfejlesztésében

kiemelt

5.

B. Magasan képzett, versenyképes
munkaerő

Felsőoktatási képzések ágazati modernizációja

Felsőoktatási képzések ágazati modernizációja

kiemelt

6.

B. Magasan képzett, versenyképes
munkaerő

Gyakorlatorientált felsőfokú képzés infrastrukturális- és
készségfejlesztése

Gyakorlatorientált felsőfokú képzés infrastrukturális- és
készségfejlesztése

pályázatos

7.

B. Magasan képzett, versenyképes
munkaerő

A felsőoktatási képzések és a felsőoktatási intézmény
alaptevékenységéhez igazodó szolgáltatások
intézményi innovációja és a felsőoktatás felnőttképzési
tevékenységének erősítése

A felsőoktatási képzések és a felsőoktatási intézmény
alaptevékenységéhez igazodó szolgáltatások
intézményi innovációja és a felsőoktatás felnőttképzési
tevékenységének erősítése

kiemelt

8.

B. Magasan képzett, versenyképes
munkaerő

21. századi szakképző intézményfejlesztési program

21. századi szakképző intézményfejlesztési program

kiemelt

9.

B. Magasan képzett, versenyképes
munkaerő

Országos Központi Akkreditált Vizsgaközpont hálózat
kialakítása

Országos Központi Akkreditált Vizsgaközpont hálózat
kialakítása

kiemelt

10.

B. Magasan képzett, versenyképes
munkaerő

Szakképzési digitális tananyagfejlesztés

Szakképzési digitális tananyagfejlesztés

kiemelt

11.

B. Magasan képzett, versenyképes
munkaerő

Nemzeti Laboratóriumok létrehozása és komplex
fejlesztése

Nemzeti Laboratóriumok létrehozása és komplex
fejlesztése

12.

C. Felzárkózó települések

Közösségi megújuló energia termelés és felhasználás

Szociális naperőművek létesítése

pályázatos
kiemelt
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1.

C. Felzárkózó települések

Szociális lakások építése, felújítása, lakhatási
körülmények javítása

Szociális lakások építése, felújítása, lakhatási
körülmények javítása

kiemelt

14.

C. Felzárkózó települések

Helyi sajátosságokon alapuló munkaszocializáció és
készségfejlesztés

Helyi sajátosságokon alapuló munkaszocializáció és
készségfejlesztés

kiemelt

15.

C. Felzárkózó települések

Közösségorientált pedagógia

Közösségorientált pedagógia

kiemelt

16.

D. Vízgazdálkodás

Főművi vízpótlórendszerek építési munkái, új hálózatok
és rendszerek kialakítása

A Duna-Tisza-közi Homokhátság vízhiányos ökológiai
állapotának javítása, helyreállítása – I. ütem

kiemelt

17.

D. Vízgazdálkodás

Főművi vízpótlórendszerek építési munkái, új hálózatok
és rendszerek kialakítása

Keleti-főcsatorna és övcsatornáinak I. böge
(4+678–44+565) mederszelvény rekonstrukciós munkái
(II–III. ütem kotrás)

kiemelt

18.

D. Vízgazdálkodás

Főművi vízpótlórendszerek építési munkái, új hálózatok
és rendszerek kialakítása

Rábaköz-Tóköz vízpótlás fejlesztése

kiemelt

19.

D. Vízgazdálkodás

Szemléletformálás

Szemléletformálás: kisfilm, kiadvány, kampány,
roadshow

kiemelt

20.

D. Vízgazdálkodás

Természetvédelem

Természetvédelem (A Hanság Natura 2000 terület
ökológiai vízpótlásához szükséges műszaki feltételek
megteremtése)

kiemelt

21.

E. Fenntartható zöld közlekedés

Elővárosi vasúti hálózat kapacitásainak bővítése (HÉV)

Ráckeve – Tököl – Szigetszentmiklós – Pesterzsébet (H6)
és Csepel – Kvassay híd (H7) HÉV vonalak korszerűsítése
(jármű nélkül)

kiemelt

22.

E. Fenntartható zöld közlekedés

Elővárosi vasúti hálózat kapacitásainak bővítése (HÉV)

Szentendre – Pomáz – Budakalász – Budapest (H5)
HÉV vonal korszerűsítése (jármű nélkül)

kiemelt

23.

E. Fenntartható zöld közlekedés

Versenyképes városi és elővárosi járműpark
(zéró-emissziós/elektromos)

59 db HÉV jármű beszerzése:
– 42 db a H5 és H6/H7 HÉV-vonalakra
– 17 db kétáramnemű hibrid jármű a 2-es és 150-es
vasútvonalakra történő kijáráshoz

kiemelt

24.

E. Fenntartható zöld közlekedés

Vasúthálózat szűk keresztmetszet kiváltás
TENT-T korridoron

Almásfüzitő – Komárom rendező szakasz átépítése

kiemelt

25.

E. Fenntartható zöld közlekedés

Zéró emissziós buszközlekedés fejlesztése

Zéró emissziós buszközlekedés fejlesztése

kiemelt

26.

E. Fenntartható zöld közlekedés

Kerékpárút fejlesztések

Kerékpárút fejlesztések

kiemelt

27.

E. Fenntartható zöld közlekedés

Központi forgalomirányítás kiépítése
TEN-T vasútvonalakon

Központi forgalomirányítás kiépítése
TEN-T vasútvonalakon

kiemelt
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29.

F. Energetika (zöld átállás)

Rugalmas és biztonságos villamosenergia-hálózat
biztosítása az időjárásfüggő megújuló energiaforrások
integrálása érdekében a MAVIR Zrt. területén I.

kiemelt

F. Energetika (zöld átállás)

Átviteli rendszerirányító és elosztók klasszikus és
intelligens hálózatfejlesztései

Rugalmas és biztonságos villamosenergia-hálózat
biztosítása az időjárásfüggő megújuló energiaforrások
integrálása érdekében a MAVIR Zrt. területén II.

kiemelt

kiemelt

F. Energetika (zöld átállás)

Átviteli rendszerirányító és elosztók klasszikus és
intelligens hálózatfejlesztései

31.

F. Energetika (zöld átállás)

Átviteli rendszerirányító és elosztók klasszikus és
intelligens hálózatfejlesztései

Rugalmas és biztonságos villamosenergia-hálózat
biztosítása az időjárásfüggő megújuló energiaforrások
integrálása érdekében az ELMŰ Hálózati Kft. területén

kiemelt

F. Energetika (zöld átállás)

Átviteli rendszerirányító és elosztók klasszikus és
intelligens hálózatfejlesztései

Rugalmas és biztonságos villamosenergia-hálózat
biztosítása az időjárásfüggő megújuló energiaforrások
integrálása érdekében az MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft.
területén

kiemelt

F. Energetika (zöld átállás)

Átviteli rendszerirányító és elosztók klasszikus és
intelligens hálózatfejlesztései

Rugalmas és biztonságos villamosenergia-hálózat
biztosítása az időjárásfüggő megújuló energiaforrások
integrálása érdekében az E.ON Dél-dunántúli
Áramhálózati Zrt. területén

kiemelt

F. Energetika (zöld átállás)

Átviteli rendszerirányító és elosztók klasszikus és
intelligens hálózatfejlesztései

Rugalmas és biztonságos villamosenergia-hálózat
biztosítása az időjárásfüggő megújuló energiaforrások
integrálása érdekében az E.ON Észak-dunántúli
Áramhálózati Zrt. területén

kiemelt

35.

F. Energetika (zöld átállás)

Átviteli rendszerirányító és elosztók klasszikus és
intelligens hálózatfejlesztései

Rugalmas és biztonságos villamosenergia-hálózat
biztosítása az időjárásfüggő megújuló
energiaforrások integrálása érdekében
az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt. területén

kiemelt

36.

F. Energetika (zöld átállás)

Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési
rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel
kombinálva

Lakossági napelem használat és fűtéskorszerűsítés
támogatása

pályázatos

37.

G. Átállás a körforgásos gazdaságra

Hulladékgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése

Hulladék előkezelést, hasznosítást ösztönző
infrastruktúra fejlesztése

32.

33.

34.

kiemelt
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30.

Rugalmas és biztonságos villamosenergia-hálózat
biztosítása az időjárásfüggő megújuló
energiaforrások integrálása érdekében
az MVM DÉMÁSZ Áramhálózati Kft. területén
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28.

Átviteli rendszerirányító és elosztók klasszikus és
intelligens hálózatfejlesztései

G. Átállás a körforgásos gazdaságra

39.

H. Egészségügy

40.

H. Egészségügy

Intelligens, innovatív és fenntartható ipar és
másodnyersanyag piac erősítése

Hulladékok kémiai újrahasznosítása
(chemical recycling)

pályázatos

A 21. századi egészségügy feltételeinek kialakítása

Megyei Járóbeteg ellátók felújítása

kiemelt

A 21. századi egészségügy feltételeinek kialakítása

Országos Onkológiai Intézet fejlesztése,
új Onkodiagnosztikai Központ létesítése

kiemelt

kiemelt

41.

H. Egészségügy

A 21. századi egészségügy feltételeinek kialakítása

Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház
létesítése;
27-es számú épület felújítása;
Szakrendelő – Egy napos sebészeti centrum létesítése

42.

H. Egészségügy

A 21. századi egészségügy feltételeinek kialakítása

Komprehenzív Kardiovaszkuláris Centrum kialakítása
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és
Egyetemi Oktatókórházban

kiemelt

43.

H. Egészségügy

A 21. századi egészségügy feltételeinek kialakítása

Nyugat-Magyarországi Komprehenzív Kardiovaszkuláris
Centrum – Markusovszky Kórház és Egyetemi
Oktatókórház (Szombathely) fejlesztése

kiemelt

44.

H. Egészségügy

A 21. századi egészségügy feltételeinek kialakítása

Nyugat-Magyarországi Komprehenzív Kardiovaszkuláris
Centrum – Zala Megyei Szent Rafael Kórház
(Zalaegerszeg) fejlesztése

kiemelt

45.

H. Egészségügy

A 21. századi egészségügy feltételeinek kialakítása

Országos Mentőszolgálat mentőállomásainak
fejlesztése

kiemelt

46.

H. Egészségügy

A 21. századi egészségügy feltételeinek kialakítása

Nemzeti Népegészségügyi Központ fejlesztése

kiemelt
kiemelt

H. Egészségügy

A 21. századi egészségügy feltételeinek kialakítása

48.

H. Egészségügy

A 21. századi egészségügy feltételeinek kialakítása

Országos Vérellátó Szolgálat fejlesztése

kiemelt

49.

H. Egészségügy

A 21. századi egészségügy feltételeinek kialakítása

Az Országos Vérellátó Szolgálat fejlesztése: Centralizált
új vérellátási központ kialakítása

kiemelt

50.

H. Egészségügy

A 21. századi egészségügy feltételeinek kialakítása

RRF céljaihoz kapcsolódó eszközbeszerzések
a fekvőbeteg intézmények részére

kiemelt

51.

H. Egészségügy

Alapellátás fejlesztése a háziorvosok szerepének
erősítésére, a lakóhelyközeli szolgáltatások bővítésére
és a szakellátás tehermentesítésére

Alapellátás fejlesztése a háziorvosok szerepének
erősítésére, a lakóhelyközeli szolgáltatások bővítésére
és a szakellátás tehermentesítésére

kiemelt

52.

H. Egészségügy

Az egészségügy digitális átállásának támogatása

Központi intézmények fejlesztése – Mentőszolgálat
fejlesztése

kiemelt
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47.

Szülészeti-nőgyógyászati szakellátás fejlesztése
a Szombathelyi Markusovszky Egyetemi
Oktatókórházban
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38.

H. Egészségügy

Az egészségügy digitális átállásának támogatása

Az egészségügy digitális átállásának támogatása

kiemelt

54.

H. Egészségügy

Az egészségügy digitális átállásának támogatása

Központi intézmények fejlesztése – OGYÉI feladataihoz
kapcsolódó fejlesztések

kiemelt

55.

H. Egészségügy

Az egészségügy digitális átállásának támogatása

Telemedicina szolgáltató központ kialakítása
(NETOK V3)

kiemelt

56.

H. Egészségügy

Az egészségügy digitális átállásának támogatása

Központi intézmények fejlesztése – Az NNK feladataihoz
kapcsolódó fejlesztések

kiemelt

57.

H. Egészségügy

Az orvosok jövedelemviszonyainak rendezése,
a hálapénz kivezetése

Orvosok jövedelemviszonyainak a rendezése,
hálapénz kivezetése

kiemelt

58.

H. Egészségügy

Az önellátásra korlátozottan képes emberek
biztonságát és életvédelmét szolgáló digitalizációs
program

Az önellátásra korlátozottan képes emberek
biztonságát és életvédelmét szolgáló digitalizációs
program

kiemelt

Adatalapú döntéshozatali és jogalkotási folyamat
támogatása a hatékonyság és átláthatóság növelése,
valamint a szabálytalanságok kockázatának
csökkentése érdekében

kiemelt

I. Horizontális intézkedések

60.

I. Horizontális intézkedések

Vesztegetés kiszorítása az egészségügy területén

Vesztegetés kiszorítása az egészségügy területén

kiemelt

61.

I. Horizontális intézkedések

Automatikus Közigazgatási Döntéshozatali Rendszer
kiterjesztése

Automatikus Közigazgatási Döntéshozatali Rendszer
kiterjesztése

kiemelt

62.

I. Horizontális intézkedések

Az ajánlattevői és ajánlatkérői oldal megerősítése,
a verseny javítását célzó intézkedések megfogalmazása

A verseny alacsony szintjével leginkább érintett
szektorokban a korlátozott verseny mögött álló okok
felmérése és a verseny szintjének javítását célzó
intézkedések megfogalmazása

kiemelt

63.

I. Horizontális intézkedések

Az ajánlattevői és ajánlatkérői oldal megerősítése,
a verseny javítását célzó intézkedések megfogalmazása

Képzési programok kidolgozása KKV-k számára
a vállalkozások közbeszerzési eljárásokban történő
részvételének elősegítésére

kiemelt

64.

I. Horizontális intézkedések

Az ajánlattevői és ajánlatkérői oldal megerősítése,
a verseny javítását célzó intézkedések megfogalmazása

KKV-k közbeszerzési részvételét ösztönző támogatás

pályázatos

65.

I. Horizontális intézkedések

Az ügyészség együttműködési rendszereinek
magasabb szintre emelése a korrupciós gyakorlatok
kezelése érdekében

Az ügyészség együttműködési rendszereinek
magasabb szintre emelése a korrupciós gyakorlatok
kezelése érdekében

kiemelt

66.

I. Horizontális intézkedések

Közszolgáltatások hatékonyságát növelő nemzeti
informatikai eszközkezelési rendszer megerősítése

Közszolgáltatások hatékonyságát növelő nemzeti
informatikai eszközkezelési rendszer megerősítése

kiemelt
”
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59.

Adatalapú döntéshozatali és jogalkotási folyamat
támogatása a hatékonyság és átláthatóság növelése,
valamint a szabálytalanságok kockázatának
csökkentése érdekében
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53.

„2. melléklet az 1495/2021. (VII. 23.) Korm. határozathoz

Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervéhez kapcsolódó pályázati rendszeren kívüli kormányzati intézkedési lista

1.

2.

3.

A

B

C

D

E

F

Komponens

Intézkedés

Mérföldkő és cél

Mérföldkő és cél definíciója

Határidő

Szakpolitikai felelős

2023. IV. negyedév

családokért felelős
tárca nélküli miniszter
együttműködve
a Miniszterelnökséget
vezető miniszterrel és
az emberi erőforrások
miniszterével

2026. II. negyedév

családokért felelős
tárca nélküli miniszter
együttműködve
a Miniszterelnökséget
vezető miniszterrel és
az emberi erőforrások
miniszterével

2022. I. negyedév

családokért felelős
tárca nélküli miniszter
együttműködve
a Miniszterelnökséget
vezető miniszterrel és
az emberi erőforrások
miniszterével

A. Demográfia és
köznevelés

A. Demográfia és
köznevelés

A. Demográfia és
köznevelés

21. századi technológiai
környezetre épülő,
versenyképes köznevelés
megteremtése

21. századi technológiai
környezetre épülő,
versenyképes köznevelés
megteremtése

A minőségi oktatáshoz
való hozzáférés javítása

IKT eszközöket a tanóráik
legalább 40%-ában
használó pedagógusok
aránya

Az összes pedagóguson belül azon
pedagógusok aránya, akik a tanóráik
legalább 40%-ában informatikai eszközöket
használnak. Cél: 35%

IKT eszközöket a tanóráik
legalább 40%-ában
használó pedagógusok
aránya

Az összes pedagóguson belül azon
pedagógusok aránya, akik a tanóráik
legalább 40%-ában informatikai eszközöket
használnak. Cél: 45%

A tanulói lemorzsolódás
mérséklését
támogató komplex
intézményfejlesztési
program

Az oktatásra alkalmazandó jogi keretnek meg
kell felelnie az Alapjogi Charta 14. cikkének
és az Alapjogi Charta 21. cikkében foglalt
megkülönböztetésmentesség elvének.
Az Oktatási Hivatal kidolgozza a tanulói
lemorzsolódás mérséklését támogató
komplex intézményfejlesztési programban
részt vevő iskolák kiválasztásának
módszertanát és közzéteszi az Oktatási
Hivatal honlapján.
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2. melléklet az 1882/2021. (XII. 7.) Korm. határozathoz
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5.

A. Demográfia és
köznevelés

A. Demográfia és
köznevelés

A minőségi oktatáshoz
való hozzáférés javítása

A minőségi oktatáshoz
való hozzáférés javítása

A tanulói lemorzsolódás
mérséklését
támogató komplex
intézményfejlesztési
programban részt vevő
feladatellátási helyek
száma

Az oktatásra alkalmazandó jogi keretnek
meg kell felelnie az Alapjogi Charta
14. cikkének és az Alapjogi
Charta 21. cikkében foglalt
megkülönböztetésmentesség elvének.
Legalább 700 feladatellátási hely bevonásra
kerül komplex intézményfejlesztési
programba a tanulói lemorzsolódás
csökkentése érdekében. A pályázati felhívást
a korábbi EFOP-3.1.5-16 felhívás (A tanulói
lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények
támogatása) mintájára kell elkészíteni.
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4.

A tanulói lemorzsolódás
mérséklését
támogató komplex
intézményfejlesztési
programban részt vevő
feladatellátási helyek
száma

Az oktatásra alkalmazandó jogi keretnek
meg kell felelnie az Alapjogi Charta
14. cikkének és az Alapjogi
Charta 21. cikkében foglalt
megkülönböztetésmentesség elvének.
Legalább 200 feladatellátási hely bevonásra
kerül komplex intézményfejlesztési
programba a tanulói lemorzsolódás
csökkentése érdekében. A pályázati felhívást
a korábbi EFOP-3.1.5-16 felhívás (A tanulói
lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények
támogatása) mintájára kell elkészíteni.

2022. IV. negyedév

családokért felelős
tárca nélküli miniszter
együttműködve
a Miniszterelnökséget
vezető miniszterrel és
az emberi erőforrások
miniszterével

2023. III. negyedév

családokért felelős
tárca nélküli miniszter
együttműködve
a Miniszterelnökséget
vezető miniszterrel és
az emberi erőforrások
miniszterével
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7.

A. Demográfia és
köznevelés

A. Demográfia és
köznevelés

A minőségi oktatáshoz
való hozzáférés javítása

A minőségi oktatáshoz
való hozzáférés javítása

A köznevelési
intézményekben
a nevelő-oktató munkát
közvetlenül segítő
további alkalmazottak
száma

Az oktatásra alkalmazandó jogi keretnek
meg kell felelnie az Alapjogi Charta
14. cikkének és az Alapjogi Charta 21.
cikkében foglalt megkülönböztetésmentesség
elvének. Összesen legalább 500 fővel több
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő
– a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
4. mellékletében felsoroltak közül –
fog rendelkezésre állni az érintett
feladatellátási helyeken. A növekedést
a 2020. december 31-i állapothoz viszonyítjuk.

2022. IV. negyedév

családokért felelős
tárca nélküli miniszter
együttműködve
a Miniszterelnökséget
vezető miniszterrel és
az emberi erőforrások
miniszterével

2023. IV. negyedév

családokért felelős
tárca nélküli miniszter
együttműködve
a Miniszterelnökséget
vezető miniszterrel és
az emberi erőforrások
miniszterével

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 223. szám

6.

A köznevelési
intézményekben
a nevelő-oktató munkát
közvetlenül segítő
további alkalmazottak
száma

Az oktatásra alkalmazandó jogi keretnek
meg kell felelnie az Alapjogi Charta
14. cikkének és az Alapjogi
Charta 21. cikkében foglalt
megkülönböztetésmentesség elvének.
Összesen legalább 250 fővel több
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő
– a pedagógusok előmeneteli rendszeréről
és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról
szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 326/2013. (VIII. 30.)
Korm. rendelet] 4. mellékletében felsoroltak
közül – fog rendelkezésre állni
az érintett feladatellátási helyeken.
A növekedést a 2020. december 31-i
állapothoz viszonyítjuk.
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9.

A. Demográfia és
köznevelés

A. Demográfia és
köznevelés

A minőségi oktatáshoz
való hozzáférés javítása

A minőségi oktatáshoz
való hozzáférés javítása

2024. IV. negyedév

családokért felelős
tárca nélküli miniszter
együttműködve
a Miniszterelnökséget
vezető miniszterrel és
az emberi erőforrások
miniszterével

2023. III. negyedév

családokért felelős
tárca nélküli miniszter
együttműködve
a Miniszterelnökséget
vezető miniszterrel és
az emberi erőforrások
miniszterével
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Projektbe bevont,
többletjuttatásban
részesülő pedagógusok
és nevelő-oktató munkát
közvetlenül segítők
száma

Legalább 10 000, alap- és középfokú
intézményekben dolgozó pedagógus,
valamint nevelő-oktató munkát közvetlenül
segítő alkalmazott – a 326/2013. (VIII. 30.)
Korm. rendelet 4. mellékletében felsoroltak
közül – bevonása a projektbe, melynek során
ösztönző többletjuttatásban részesülnek.
Az ösztönző program kedvezményezettjeit
a kedvezményezett településeken
működő iskolákból [a kedvezményezett
települések besorolásáról és a besorolás
feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.)
Korm. rendelet] és/vagy lemorzsolódással
veszélyeztetett, illetve az alacsonyan teljesítő
iskolák közül választjuk ki.
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8.

A köznevelési
intézményekben
a nevelő-oktató munkát
közvetlenül segítő
további alkalmazottak
száma

Az oktatásra alkalmazandó jogi keretnek
meg kell felelnie az Alapjogi Charta
14. cikkének és az Alapjogi
Charta 21. cikkében foglalt
megkülönböztetésmentesség elvének.
Összesen legalább 700 fővel több
nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő
– a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
4. mellékletében felsoroltak közül –
fog rendelkezésre állni az érintett
feladatellátási helyeken. A növekedést
a 2020. december 31-i állapothoz viszonyítjuk.

B. Magasan képzett,
versenyképes
munkaerő

A szakképzés megújítása

11.

B. Magasan képzett,
versenyképes
munkaerő

21. századi szakképző
intézményfejlesztési
program

2024. IV. negyedév

innovációért és
technológiáért felelős
miniszter

Intézményfejlesztési
15 szakképzési intézmény kiválasztásáról
programban résztvevő
szóló határozat közzététele az Innovációs és
szakképző intézmények
Technológiai Minisztérium honlapján.
kiválasztásának elindítása

2022. I. negyedév

innovációért és
technológiáért felelős
miniszter

Jelenlét pont létrehozása szociális
munkásokkal a 300 leghátrányosabb
helyzetű településen, olyan szolgáltatások
nyújtása céljából, mint a drogprevenció,
adósságkezelési tanácsadás, szociális munka,
közösségfejlesztés.

2026. II. negyedév

belügyminiszter

C. Felzárkózó
települések

Folyamatos jelenléten
alapuló szociális munka
és közösségfejlesztés

13.

C. Felzárkózó
települések

Folyamatos jelenléten
alapuló szociális munka
és közösségfejlesztés

Gyermekek
közösségfejlesztési
tevékenységbe történő
bevonása

A 300 leghátrányosabb helyzetű település
közül kiválasztott helyszíneken élő
gyermekek (10 000 fő) elérése zenei és
sportfoglalkozásokkal, valamint játszóbusszal.

2026. II. negyedév

belügyminiszter

C. Felzárkózó
települések

Folyamatos jelenléten
alapuló szociális munka
és közösségfejlesztés

A Felzárkózó
Települések Program
kiegészítő szakmai
programelemeinek
megvalósításában
részt vevő szervezetek
átlátható kiválasztása

Kiválasztási szempontrendszer publikálása
a Felzárkózó települések program honlapján
a kiegészítő szakmai programelemek
megvalósítására.

2021. IV. negyedév

belügyminiszter

C. Felzárkózó
települések

Egészségügyi alapellátás
mobilizálása és minőségi
megelőző szolgáltatások

Szemészeti szűrésen és
laborvizsgálaton való
részvétel mobil egységek
segítségével

Legalább 30 000 fő részvétele szemészeti
szűrésen és laborvizsgálaton mobil egységek
segítségével a kiválasztott településeken.

2026. II. negyedév

belügyminiszter

14.

15.

10215

12.

Jelenlét pontok
létrehozása szociális
munkásokkal
a kiválasztott
településeken
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10.

A Kormány a szakképzésről szóló
törvény végrehajtásáról szóló
A közismereti tárgyak
12/2020. (II. 7.) Korm. rendeletben rögzíti,
vonatkozásában
hogy a közismereti tárgyak oktatásának
a szakképző iskolák és
keretében megvalósulnak az alábbi
a technikumok óraszámai
óraszámok:
támogatják
– szakképző iskolában (3 éves képzés)
a versenyképes szaktudás
matematika: 2/2/1; kommunikáció: 2/2/2;
megalapozását
– technikum 9/10/11. évfolyamon
matematika 4/4/3; magyar nyelv 4/5/3.

17.

18.

C. Felzárkózó
települések

Első 1000 nap, kora
gyerekkori fejlesztések

Egységes tarifa- és
utastájékoztatási
rendszerrel kapcsolatos
szabályozás
hatálybalépése

A reform keretein belül a következő, egységes
tarifa- és utastájékoztatási rendszer üzembe
helyezéséhez szükséges szabályozással
kapcsolatos feladatok valósulnak meg:
– a nemzeti, regionális és elővárosi közúti
és vasúti tömegközlekedés menetrendi
rendszereinek egységesítése;
– egységes tarifarendszer és utastájékoztatás;
– tarifaközösség létrehozása.

E. Fenntartható zöld
közlekedés

Egységes nemzeti szintű tarifa, összehangolt
menetrendi és utastájékoztatási
rendszer üzembe helyezése a helyközi
tömegközlekedésben. A rendszer
egységesíti a különböző tarifa- és
menetrendrendszereket, és létrehoz egy
Egységes országos
Egységes tarifa- és
nemzeti szintű egységes szolgáltatást,
tarifa- és utastájékoztatási utastájékoztatási rendszer összehangolt menetrendet
rendszer reformja
üzembe helyezése
a regionális vasút és autóbusz-szolgáltatás
között és elektronikus utastájékoztatási és
jegyrendszert, integrált tarifarendszerrel.
A megvalósult rendszer megteremti nemzeti
szinten az egységes és összehangolt
menetrendi és közszolgáltatóktól független
menetrendi és tarifarendszert.

2026. II. negyedév

belügyminiszter

2024. IV. negyedév

innovációért és
technológiáért felelős
miniszter együttműködve
a Miniszterelnökséget
vezető miniszterrel

2026. II. negyedév

innovációért és
technológiáért felelős
miniszter
együttműködve
a Miniszterelnökséget
vezető miniszterrel
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E. Fenntartható zöld
közlekedés

Egységes országos
tarifa- és utastájékoztatási
rendszer reformja

10216

16.

A magzat és az újszülött egészséges
A magzat és a kisgyermek fejlődését célzó eszközökkel, kora
egészséges fejlődését
gyermekkori fejlesztésekkel elért
célzó eszközök, kora
0–3 éves gyermekek számának emelése
gyermekkori fejlesztések 18 000 fővel, különösen szociális segítéssel,
nyújtása
családlátogatással, vitamincsomaggal,
babacsomaggal.

A villamosenergia
szabályozás átalakítása

2023. I. negyedév

innovációért és
technológiáért felelős
miniszter
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19.

F. Energetika (zöld
átállás)

A villamosenergiáról
szóló szabályozás,
a villamos energiáról
szóló 2007. évi
XXXVI. törvény egyes
rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló
273/2007. (X. 19.)
Korm. rendelet
[a továbbiakban:
273/2007. (X. 19.)
Korm. rendelet]
módosítása

A Tiszta energiát minden Európainak
elnevezésű irányelv nemzeti jogrendbe
ültetéséhez szükséges jogszabályok már
elfogadásra kerültek, hatálybalépésük
2024. január 1-jéig megtörténik, igazodva
az irányelvhez. Ez alól kivételt képez a bruttó
elszámolás bevezetése az állami támogatás
igénybevételével üzembe helyezett háztartási
méretű kiserőművek esetében.
E tekintetben a 273/2007. (X. 19.)
Korm. rendelet módosítására van szükség
annak érdekében, hogy kötelező legyen
a bruttó elszámolás alkalmazása.
E rendelkezés kiindulási pontja a hivatkozott
uniós irányelv, annak előírásain azonban
túlmutat a szabályozás azzal, hogy 1 évvel
korábban kerül alkalmazásra az uniós
előíráshoz képest az állami támogatásokból
létesített beruházásoknál.

10217

G. Átállás a
körforgásos
gazdaságra

Körforgásos gazdaságra
történő átállás hazai
szabályozása

10218

20.

Országos
Hulladékgazdálkodási
Terv, valamint
a Körforgásos gazdaság
Stratégia és Akcióterv

A körforgásos gazdaságra való áttérés
kereteit a nemzeti körforgásos gazdaságra
vonatkozó stratégia és akcióterv
(az OECD által végrehajtott Műszaki
Támogatási Eszköz projekt végső
ajánlásain alapulva) alkotja. Az elkülönített
hulladékgyűjtési rendszer kialakítását és
a hulladék újrafeldolgozási arányának
növekedését tükrözi az Országos
Hulladékgazdálkodási Terv, amely szabályozza
a hulladékkeletkezés megelőzésének
elősegítését és a szélesebb gazdasági ciklusba
való visszatérés ösztönzését, a lerakott
hulladék mennyiségének csökkentését és
az elsődleges nyersanyag iránti kereslet
csökkenését. A nemzeti körforgásos gazdaság
hatékonyan és ambiciózusan hozzájárul
az EU célkitűzéseinek megvalósításához,
különös tekintettel a hulladék
újrafeldolgozására. Az Országos
Hulladékgazdálkodási Terv teljesíteni fogja
a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon
kívül helyezéséről szóló 2008/98/EK irányelvben
előírt célokat.

2023. I. negyedév

innovációért és
technológiáért felelős
miniszter
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22.

G. Átállás a
körforgásos
gazdaságra

G. Átállás a
körforgásos
gazdaságra

Körforgásos gazdaságra
történő átállás hazai
szabályozása

Körforgásos gazdaságra
történő átállás hazai
szabályozása

A hulladékgazdálkodás
megújításához szükséges
jogszabályalkotás

Az új
hulladékgazdálkodási
modell indulása

Az új infrastruktúra támogatja
az új hulladékgazdálkodási modell
megvalósítását és céljainak elérését.
Az új modell szerinti működés
2023. III. negyedévben kezdődik, célja többek
között az EU hulladék-újrafeldolgozási
célkitűzéseinek elérése.
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21.

Az érintett jogi aktusok felsorolása:
– az italpalackok visszaváltási rendszerének
kialakítása és részletszabályai;
– a hulladékgazdálkodási ágazat átalakítása
érdekében szükséges rendeletek;
– hulladékgazdálkodási hatóság létrehozása,
az új hulladékgazdálkodási modell
részletszabályai;
– egyes műanyag termékek környezetre
gyakorolt hatásának csökkentésére vonatkozó
rendeletek (különösen a fogyasztás
csökkentésére vonatkozó szabályozás,
a forgalomba hozatal korlátozás, jelölési
követelmények) az egyszer használatos
műanyagokról szóló irányelv vonatkozásában
(2019/904 EU irányelv);
– a hulladék vége státuszra vonatkozó
jogszabályok (a textilre és papírra vonatkozó
nemzeti jogszabályok);
– a melléktermékekre vonatkozó
jogszabályok, összhangban hulladékokról és
egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről
szóló 2008/98/EK irányelvvel;
– kiterjesztett gyártói felelősségi szabályozás
a Hulladék Keretirányelv szerint;
– a hulladék ingatlanokról történő
elszállításának szabályozása az illegális lerakás
megakadályozása érdekében.

2023. III. negyedév

innovációért és
technológiáért felelős
miniszter

2023. III. negyedév

innovációért és
technológiáért felelős
miniszter

10219

10220

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma tervet
készít, amely meghatározza a különböző
intézmények szerepét a megyei szintű
integrált betegútvonalakon, a rendelkezésre
álló kapacitások és a demográfiai trendek
alapján. A jelentésnek tartalmaznia kell
a megyei szintű kórházi hálózatok
kiépítésének ütemtervét integrált
betegutakkal.

2022. II. negyedév

belügyminiszter / emberi
erőforrások minisztere

H. Egészségügy

A XXI. századi
egészségügy feltételeinek
kialakítása

Tervezési jelentés
elkészítése

24.

H. Egészségügy

A XXI. századi
egészségügy feltételeinek
kialakítása

Projekt monitoring
beszámoló elkészítése

Cél az adott beruházás végéig integrált
betegúttal érintett megyei rendszer
22 db intézmény bevonásával.

2023. III. negyedév

belügyminiszter / emberi
erőforrások minisztere

Tanulmány közzététele

Független szakértők által végzett, objektív
adatokon, különösen hivatalos statisztikákon
és felméréseken alapuló tanulmány,
amely megállapítja, hogy a végrehajtott
reformok sikeresen megszüntették-e
a hálapénz gyakorlatát, és értékeli
a hálapénz kriminalizálását célzó
jogszabályok hatékonyságát. A tanulmány
továbbá azt is felméri, hogy a reform
mennyiben járult hozzá az orvosszakma
vonzerejének javításához és az orvosok
Magyarországon tartásához. A tanulmány
ajánlásokat is tartalmazhat a reformok hatását
fokozó további intézkedésekre.

2023. IV. negyedév

emberi erőforrások
minisztere

25.

H. Egészségügy

Az orvosok
jövedelemviszonyainak
rendezése, a hálapénz
kivezetése
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23.

27.

28.

I. Horizontális
intézkedések

I. Horizontális
intézkedések

I. Horizontális
intézkedések

Az adórendszer
egyszerűsítése

2024. IV. negyedév

pénzügyminiszter

Helyreállítási és
Ellenállóképességi Terv
végrehajtása

A Nemzeti Hatóság
vezetője által elfogadott
és hatályba lépett HEE
Csalás Ellenes Stratégia

A nemzeti hatóság vezetője által elfogadott
és hatályba lépett HEE Csalás Ellenes
Stratégia legalább az alábbi tartalommal:
hatály meghatározása, alapfogalmak
meghatározása, célkitűzések és beavatkozási
területek meghatározása.

2021. IV. negyedév

Miniszterelnökséget vezető
miniszter

Helyreállítási és
Ellenállóképességi Terv
végrehajtása

Nemzeti Hatóság vezetője
által elfogadott és
hatályba lépett Korrupció
Ellenes Politika

A nemzeti hatóság vezetője által elfogadott
és hatályba lépett Korrupció Ellenes
Politika legalább az alábbi tartalommal:
hatály meghatározása, alapfogalmak
meghatározása, célkitűzések és beavatkozási
területek meghatározása.

2021. IV. negyedév

Miniszterelnökséget vezető
miniszter

A Magyarország
Helyreállítási és
Ellenállóképességi
Terve végrehajtásának
alapvető szabályairól és
felelős intézményeiről
szóló kormányrendelet
hatálybalépése

A Magyarország Helyreállítási és
Ellenállóképességi Terve végrehajtásának
alapvető szabályairól és felelős intézményeiről
szóló kormányrendelet Kormány általi
elfogadása és hatálybalépése.

2021. IV. negyedév

Miniszterelnökséget vezető
miniszter

2021. IV. negyedév

Miniszterelnökséget vezető
miniszter

29.

I. Horizontális
intézkedések

Helyreállítási és
Ellenállóképességi Terv
végrehajtása

30.

I. Horizontális
intézkedések

Helyreállítási és
Ellenállóképességi Terv
végrehajtása

”

10221

Az Ellenőrzési Stratégia
nemzeti hatóság vezetője Az Ellenőrzési Stratégia nemzeti hatóság
általi elfogadására és
vezetője általi elfogadása és hatálybalépése.
hatálybalépése
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26.

A közművezetékek
adójáról szóló
2012. évi CLXVIII. törvény
módosítása vagy
hatályon kívül helyezése

2024. december 31-ig hatályba lép
a közüzemi vezetékek adójáról szóló
2012. évi CLXVIII. törvény hatályon kívül
helyezéséről vagy módosításáról szóló
törvény a közterületen található vezetékek
(víz és szennyvíz, villamos vezetékek,
földgázvezetékek és távközlési kábelek) után
fizetendő tételes adó alól való mentesítésre
vagy jóváírása vonatkozóan a Kormány
2023. december 31. előtt közzétett
határozata alapján.

10222
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A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
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