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Kormányrendeletek

A Kormány 102/2021. (III. 3.) Korm. rendelete
a Budapest–Kelebia határátkelő közti 150. számú vasútvonal fejlesztésével összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró
hatóságok, valamint a beruházás helyszínével, közvetlen környezetével érintett ingatlanok kijelöléséről
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és g) pontjában,
az 1. § (3) bekezdése, a 3. § (2)–(3) bekezdése és a 4. § tekintetében a Budapest–Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás
magyarországi szakaszának fejlesztéséről, kivitelezéséről és finanszírozásáról szóló 2020. évi XXIX. törvény 11. § a) és
b) pontjában,
a 3. § (1) bekezdése és az 5. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházással összefüggő üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt
ingatlanokon, továbbá ezen ingatlanokból a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően
kialakított ingatlanokon megvalósuló, a Budapest–Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi
szakaszának a Budapest–Kelebia határátkelő közti 150. számú vasútvonalon a vasúti pálya fejlesztésére irányuló
beruházással (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, a 2. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági
ügyeket, amelyek
a)
a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez, illetve üzembe helyezéséhez szükségesek, továbbá
b)
a Beruházást közvetlenül érintő útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési munkákra vonatkoznak.
(3) A kiemelten közérdekű beruházás helyszínét és közvetlen környezetét az 1. melléklet határozza meg.

2. §		
A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban eljáró hatóságként a 3. mellékletben
meghatározott hatóságokat jelöli ki.
3. §

(1) A Beruházás általános építményeivel összefüggésben településképi bejelentési eljárásnak nincs helye, és
településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni.
(2) A Beruházás általános építményeivel összefüggésben építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni.
(3) A Beruházás tekintetében – a használatbavételi engedélyezési vagy tudomásulvételi eljárás kivételével – az 1. §
(1) bekezdése szerinti hatósági ügyekben az ingatlanok telkét rendezettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha
a telekalakítás még nem történt meg.
(4) A Beruházással összefüggésben az építési tevékenységgel érintett telek rendezettségét az építésügyi hatóság
a használatbavételi vagy a fennmaradási engedély iránti kérelem elbírálása során vizsgálja.

4. §		
A Beruházás esetén az előzetes régészeti dokumentáció elkészítéséhez próbafeltárást csak akkor lehet végezni, ha
a beruházó rendelkezésére állnak a próbafeltárás elvégzéséhez szükséges földrészletek, azzal, hogy a földrészletek
rendelkezésre állása tekintetében a beruházó nyilatkozata az irányadó.
5. §		
A Beruházással összefüggésben a fás szárú növények védelméről szóló kormányrendeletet azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy az 1. § (1) bekezdése szerinti földrészleteken lévő fás szárú növények kivágása esetén azok
pótlásáról legkésőbb a használatbavételi engedély iránti kérelem benyújtásának időpontjáig kell gondoskodni,
azzal, hogy a kivágott fák és cserjék pótlásának várható időpontját az arra vonatkozó kérelemben fel kell tüntetni.
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6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
7. §		
E rendeletet a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
8. §		
Hatályát veszti az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 2.1.23. pontja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 102/2021. (III. 3.) Korm. rendelethez
A Beruházás helyszínével, közvetlen környezetével érintett ingatlanok
A
1.

A település
megnevezése

2.

B

C

Besorolás

A Beruházás megvalósításának helyszíne (helyrajzi szám)

Külterület

0399; 04; 0400; 0404/59; 0404/60; 0404/61; 0404/62; 0404/63; 0404/64; 0404/65;
0404/85; 0404/92; 0404/94; 0404/95; 0404/96; 0404/97; 0404/98; 0404/99; 0404/100;
0404/101; 0404/103; 0404/104; 0404/105; 0404/106; 0404/107; 0404/108; 0404/109;
0404/110; 0404/111; 0404/112; 0404/113; 0404/114; 0404/115; 0404/116; 0404/117;
0404/123; 0407; 0409; 0450/7; 0450/12; 0450/30; 0450/31; 0446; 0451; 0453; 0455;
0456; 0457; 0459/3; 0459/4; 0459/6; 0459/7; 0459/8; 0459/9; 0464; 0469/2; 0471;
0475/8; 0475/9; 0475/10; 0475/27;

Belterület

180/1; 334/31; 334/32; 334/33; 334/34; 334/35; 334/36; 334/37; 334/38; 334/39; 334/40;
334/41; 334/44; 334/45; 334/46; 334/47; 334/48;

Külterület

095; 096/20; 096/21; 096/22; 096/40; 096/41; 098/17; 098/18; 098/24; 098/32; 0100/2;
0100/3; 0100/5; 0100/6; 0101/8; 0103/27; 0103/74; 0103/78; 0103/79; 0103/81;
0106/20; 0106/22; 0106/25; 0106/26; 0106/29; 0106/33; 0107/61; 0107/62; 0107/63;
0107/64; 0107/73; 0108/12; 0108/24; 0108/33; 0112; 0116/20; 0116/55; 0116/56;
0116/57; 0121/16; 0121/29; 0121/31; 0121/32; 0121/33; 0121/60; 0121/61; 0122/9;
0122/10; 0122/12; 0122/13; 0122/14; 0122/15; 0123/14; 0123/25; 0123/31; 0123/32;
0123/33; 0123/59; 0123/67; 0123/68; 0124; 0125/11; 0125/13;

Belterület

2/2; 18/13; 20; 321/1;

Apaj

3.

4.

5.

Balotaszállás
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6.

Külterület

7.

Zártkert

9.

10.

Csengőd

196507; 196508;

Belterület

183773; 183856; 183857; 183858; 183859; 183860; 183861; 183862; 183863; 183864;
183865; 183959; 183961; 183971; 183972; 183973; 183974; 183975; 183998/2;
183999; 184000; 184001; 184002; 184003; 184004; 184005/1; 184005/2; 184005/3;
184344; 184399; 184400; 184402/3; 184419; 184420; 184421; 184423; 184424; 184513;
184514; 184520; 184521; 184522; 184527; 184528; 184529; 184533; 184538; 184539;
184540; 184541; 184549; 184558; 184559; 184569; 184669; 184670; 184671; 184672;
184673; 184674; 184675; 184676; 184677; 184678; 184679; 184680; 184685; 184686;
184687; 184692/1; 184692/2; 184693; 184700; 184701; 184702; 184703; 184704;
184705; 185121; 185289; 185294/1; 185294/2; 185299; 185300; 185301; 185305;
185306; 185352; 185355; 185356; 185357; 185358; 185359; 185360; 185361; 185362;
185363; 185364; 185365; 185366; 185367; 185368; 185369; 185370; 185371; 185372;
185373; 185374; 185375; 185376; 185377; 185378; 185379; 185380; 185381; 185382;
185383; 185384; 185385; 185386; 185387/1; 185387/2; 185388; 185389; 185390;
185391; 185452/1; 185452/2; 185452/4; 185452/6; 185452/7; 185452/8; 185452/10;
185452/11; 185452/12; 185452/13; 185452/14; 185452/18; 185452/19; 185452/20;
185480; 185481; 185482; 185483; 185484; 185485; 185486; 185487; 185488; 185489;
185490; 185491; 185492; 185493; 185494; 185495; 185496; 185497; 185498; 185499/1;
185499/2; 185500; 185501; 185502; 185503; 185504; 185505; 185506; 185507; 185508;
185509; 185510; 185513; 185514; 185515; 185516; 185517; 185524/2; 185526; 185527;
185528; 185529; 185530; 185531; 185532; 185533/1; 185533/2; 185536; 185537;
185538; 185539; 185540; 185541; 185542; 185543; 185544; 185545; 185548; 185549;
185551; 185552; 185557; 185558; 185559; 185560; 185561; 185562; 185563; 185565;
185566; 185567; 185570/22; 185618/5; 185653; 187231; 187232; 187233; 187234;
187235; 187236; 187237; 187238; 187239; 187240; 187241; 187242/1; 187243; 187244;
187288; 187289; 187290; 187291; 187292; 187293; 187853; 187855; 187873; 187874;
187906; 187926/1; 187926/2; 187928; 187929; 187930; 187932; 187933; 187934;
187941; 187942; 187943; 187944; 187945/1; 187945/2; 187945/3; 187945/4; 187945/5;
187946/2; 187947/1; 187947/2; 187948; 187961; 187965; 187979/1; 188011/9;
188011/26; 188021/1; 188021/3; 188021/4; 188021/9; 188021/10; 196188; 196189;
196208; 196213/2; 196218/4; 196218/5; 196218/6; 196218/16; 196379/2; 196380/9;
196395/1; 196395/3; 196396/1; 196441; 196489/3; 196490; 196491; 196493/8; 196494;

Külterület

02/2; 02/4; 02/5; 02/6; 02/38; 02/47; 02/69; 02/70; 02/73; 02/74; 02/75; 02/76; 02/77;
02/83; 04/98; 04/99; 05; 010/14; 010/50; 010/51; 010/53; 010/54; 010/55; 014/15;
014/22; 014/23; 075/3; 075/5; 075/8; 075/11; 075/12; 075/13; 075/14; 075/15; 075/16;
075/18; 075/20; 075/22; 075/23; 075/24; 075/25; 075/26; 075/27; 075/28; 075/29;
075/30; 075/31; 075/32; 075/33; 075/34; 075/36; 075/38; 075/39; 075/40; 075/41;
075/43; 075/45; 075/46; 075/48; 075/49; 075/50; 075/51; 075/52; 075/54; 076; 077/7;
077/8; 077/16; 077/19; 077/32; 077/34; 077/35; 077/37; 089/3; 089/4; 089/5; 089/6;
090/15; 090/16; 091/6; 091/7; 091/8; 091/10; 091/11; 091/12; 091/13; 092/4; 092/5;
093/16; 093/7; 093/19; 093/20; 093/22; 093/23; 093/39; 093/40; 093/41; 093/42;
093/142; 093/143; 093/148; 093/149; 093/150; 093/151; 093/153; 093/171; 093/172;
093/176; 093/177; 093/178; 093/179; 093/180; 093/181; 093/182; 093/185; 093/190;
0425; 0428/13; 0428/19; 0430/1; 0430/2; 0432/3; 0432/4; 0432/5; 0432/7; 0434/21;
0434/22; 0434/24; 0434/26; 0435/2; 0435/3; 0435/4;

Belterület

150/4; 152; 153; 155; 646/1; 646/2; 866; 867/3; 867/4; 867/5; 867/6; 867/7; 874/5; 874/6;

Budapest XXIII.
kerület
8.

0195903; 0196186; 0196187; 0196220/1; 0196394/2; 0196576/25; 0196576/26;
0196585; 0196591;
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Külterület

02/1; 02/2; 03; 04/1; 06; 07; 081/2; 0112/4; 0116/2; 0116/3; 0116/6; 0116/11; 0116/12;
0116/13; 0116/14; 0116/15; 0116/18; 0116/19; 0116/20; 0116/21; 0116/22; 0116/23;
0116/24; 0116/25; 0116/26; 0116/27; 0116/30; 0116/31; 0117; 0118/1; 0121/22; 0133/4;
0136; 0137/24; 0137/25; 0137/26; 0137/35;

Belterület

243/14; 245; 272/1; 272/2; 275; 276/2; 277; 278; 339; 340; 1687;

Külterület

0413/3; 0413/4; 0413/5; 0413/6; 0423/4; 0427/9; 0427/15; 0431/4; 0431/5; 0431/8;
0431/9; 0431/10; 0431/11; 0431/12; 0431/13; 0431/14; 0431/15; 0431/16; 0431/17;
0442/29; 0442/31; 0442/37; 0443; 0444/3; 0447/12; 0453/4; 0453/5; 0453/6; 0455/5;
0455/11; 0455/12; 0456/2; 0456/5; 0456/6; 0456/7; 0456/8; 0456/9; 0456/10; 0456/11;
0456/12; 0456/13; 0467/10; 0467/15; 0467/18; 0467/19; 0467/21; 0467/22; 0467/23;
0467/24; 0467/25; 0467/26; 0467/27; 0467/28; 0467/30; 0467/31; 0467/32; 0467/33;
0477/8; 0477/11; 0477/12; 0477/21; 0477/22; 0477/23; 0477/24; 0477/25; 0477/26;
0477/27; 0477/28; 0477/29; 0477/30; 0477/31;

Belterület

nincs érintettség

15.

Külterület

03/47; 03/49; 03/126; 03/172; 03/173; 03/174; 03/201; 03/222; 03/223; 03/224; 03/225;
03/229; 03/231; 03/233; 03/235; 03/237; 03/239; 011/1; 011/2; 012/2; 028/1; 030;
031/13; 032; 033/1; 0162/1; 0162/2; 0164/1; 0202; 0203/4; 0209; 0210; 0211; 0212/26;
0212/27; 0212/28; 0212/29;

16.

Zártkert

11.

Délegyháza

12.

13.
Dömsöd

14.

6224; 6225; 6227/1; 6228; 6229; 6230; 6231; 6232; 6233; 6291;

17.

Belterület

571/21; 571/22; 571/23; 587/1; 587/2; 588; 641; 750; 839; 841; 842; 843; 844; 845; 846;
847; 849; 896; 1068; 1111; 1112; 1114/1; 1114/2; 1116/1; 1117; 1159; 1284/2; 1325;
1372; 1374; 1375; 1376; 1414; 1415; 1416/1; 1416/2; 1416/3; 1416/4; 1438; 1450; 1454;
1455; 1456; 1457/1; 1457/2; 1457/3; 1458; 1459; 1460; 1461; 2239; 3318; 3320; 3321;
3322; 3323; 3324; 3325; 3345; 3347; 3348; 3349; 3350; 3351/1; 3351/2; 3352; 3353;
3381/1; 3381/2; 3382; 3384; 3385; 3386; 3387; 3388; 3409; 3464; 3467/1; 3467/2;
3468/2; 3469; 3471; 3472; 3473; 3474; 4027; 4028; 4029; 4032; 4033; 4036; 4446; 4447;
4450; 4451; 4454/1; 4454/2; 4454/3; 4457/2; 4457/3; 4517/17; 4517/40; 4554; 6227/2;
7016; 7609/5; 7609/6; 7837; 8210/31; 8210/32; 8210/35; 8224;

18.

Külterület

019/1; 019/3; 019/4; 019/5; 019/6; 019/7; 019/8; 019/11; 019/12; 019/15; 019/16;
019/17; 019/48; 019/49; 019/50; 026/2; 029/7; 029/8; 029/9; 029/10; 030/3; 030/4;
030/5; 030/54; 030/55; 032/19; 0158;

Belterület

16/1; 16/2; 17; 18; 19; 37; 57/2; 58; 59/1; 59/2; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 83; 84; 85/1;
85/2; 86; 87/1; 87/2; 92; 100; 101; 103/1; 118; 122; 939; 940; 941; 942/7; 942/13; 942/14;
947/12; 948/4; 949/1; 950/1; 951/1; 952; 955/3; 956/4; 957/2; 958; 959/1; 960; 962/6;
963; 964; 965; 967; 968/1; 968/2; 969/1; 969/2; 969/3; 969/4; 969/5; 969/6; 969/7;
969/12; 969/13; 969/14; 969/16; 969/18; 969/19; 969/20; 969/21; 969/22; 969/23;
969/24; 969/25; 969/26; 969/27; 969/28; 969/31; 969/34; 970; 1770/2; 1773/2; 1774/1;
1777; 1778/3; 1782; 1785; 1786; 1787/2; 1787/3; 1788/1; 1790; 1791; 1793; 4900;

Dunaharaszti

Dunavarsány
19.
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20.

Külterület

027/66; 027/82; 027/83; 027/84; 029; 030/1; 030/2; 031/1; 031/2; 031/3; 031/4; 031/5;
031/6; 031/7; 031/8; 0205/3; 0205/10; 0205/15; 0205/16; 0205/26; 0205/32; 0205/33;
0205/34; 0279/5; 0279/8; 0279/9; 0280; 0281; 0283/5; 0284/1; 0316/32; 0319/1; 0320;
0321; 0322/1; 0322/2; 0322/3; 0322/4; 0322/5; 0322/6; 0324/10; 0324/11; 0324/14;
0324/15; 0324/16; 0324/17; 0324/18; 0324/19; 0324/20; 0324/21; 0324/22; 0324/30;
0324/31; 0325; 0326; 0327/10; 0335/1; 0336; 0337; 0338/3; 0338/4; 0338/5; 0338/6;
0338/7; 0338/8; 0338/9; 0341/3; 0341/4; 0341/5; 0341/6; 0341/7; 0341/8; 0341/9;
0341/10; 0341/11; 0341/12; 0341/13; 0341/14; 0341/15; 0341/16; 0341/18; 0341/19;
0341/20; 0341/21; 0341/22; 0341/23; 0341/25; 0341/26; 0341/28; 0341/30; 0341/31;
0341/32; 0341/33; 0341/34; 0346; 0347/1; 0347/2; 0347/3; 0348; 0349/2; 0349/3;
0350/6; 0350/7; 0350/8; 0350/10; 0350/19; 0356/2; 0356/3; 0356/4; 0356/5; 0356/6;
0356/9; 0356/10; 0356/11; 0356/12; 0357/1; 0357/2; 0358;

Belterület

310/1; 310/2; 345/1; 345/2; 346; 347; 348; 349; 350; 351; 352; 353; 355; 359 ; 387/1;
387/2; 389; 583;

Külterület

053; 054; 055; 056; 062; 063/1; 063/2; 068/13; 068/14; 068/19; 069/1; 070/1; 070/2;
071; 072; 073; 0360/5; 0361; 0362/1; 0364/3; 0364/5; 0364/6; 0365; 0366/4; 0367;
0369; 0370; 0371/3; 0371/5; 0375/9; 0375/15; 0374/1; 0381; 0382; 0383/1; 0383/2;
0384; 0385/3; 0385/6; 0385/7; 0385/8; 0385/9; 0385/14; 0385/15; 0385/18; 0385/19;
0385/20; 0385/23; 0385/24; 0385/25; 0385/26; 0385/27; 0385/28; 0385/29; 0385/31;
0386; 0400/1; 0405/6; 0405/10; 0405/11; 0405/12; 0405/16; 0406; 0407/1; 0408; 0434/1;
0435/1; 0436/3; 0436/4; 0436/5; 0436/6; 0436/7;

Fülöpszállás

21.

22.

23.

24.

Kelebia

Zártkert

Belterület

2116; 2117; 2118; 2119; 2120; 2121/1; 2122/1; 2122/2; 2122/3; 2123; 2124; 2125/1;
2125/2; 2126; 2127; 2128; 2129; 2130; 2131; 2132; 2133; 2134; 2135;
163; 164; 165; 166; 167; 168; 169; 170; 171/1; 172; 173; 174; 175/1; 176/4; 177/1; 178/1;
180/1; 182; 183; 184; 185/1; 185/2; 296/2; 297; 298; 299; 300; 301; 302; 303; 304; 305;
306; 307; 308; 309; 310; 312; 313; 314; 315; 316/1; 316/2; 317; 318; 320; 322; 331; 333/1;
333/2; 333/3; 333/4; 333/5; 333/6; 333/9; 333/10; 333/11; 334; 335; 336; 337; 1163/4;
1164; 1165; 1166; 1167/1; 1168; 1169; 1170/1; 1173/1; 1174; 1175/1; 1178/1; 1179/1;
1180; 1181; 1182/1; 1183; 1184/1; 1185; 1186; 1187; 1188; 1189;
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25.

Külterület

012/14; 012/15; 012/16; 012/17; 012/34; 015/2; 015/3; 015/4; 015/5; 015/6; 015/7;
015/8; 015/9; 015/10; 015/11; 015/12; 015/13; 015/14; 015/15; 015/16; 015/17; 015/18;
016/7; 019/2; 019/3; 019/4; 019/5; 019/6; 019/7; 019/8; 019/9; 019/10; 019/12; 019/13;
019/14; 019/16; 019/17; 019/18; 019/19; 019/21; 019/22; 019/23; 019/25; 019/26;
019/27; 019/31; 021; 022/1; 022/2; 022/3; 022/4; 022/6; 022/7; 022/12; 022/13; 022/14;
022/15; 022/16; 022/17; 022/18; 022/19; 022/20; 024/15; 024/16; 024/18; 024/19;
024/20; 024/21; 024/22; 024/24; 024/25; 024/26; 024/27; 024/28; 024/29; 024/30;
024/31; 024/32; 024/33; 024/35; 024/36; 024/38; 024/40; 024/42; 024/48; 024/49; 028/1;
029/2; 029/3; 029/4; 029/5; 029/6; 029/7; 029/19; 029/23; 029/24; 031/14; 031/15;
031/17; 031/18; 031/19; 033/12; 033/14; 034/8; 034/11; 035; 036; 037/45; 038; 039/34;
040/4; 040/5; 041/17; 041/18; 042; 043/1; 043/2; 044/1; 044/2; 044/3; 049/1; 049/2;
049/3; 049/4; 049/5; 049/6; 049/7; 049/8; 049/9; 050; 051/1; 051/2; 051/3; 051/4; 051/5;
051/6; 051/7; 051/8; 051/9; 054/56; 054/57; 054/58; 054/59; 054/60; 054/61; 054/62;
054/64; 055; 0149/1; 0149/2; 0149/3; 0149/4; 0149/5; 0149/6; 0149/7; 0149/8; 0149/9;
0149/10; 0149/11; 0149/12; 0149/13; 0149/14; 0149/15; 0149/16; 0149/17; 0149/18;
0149/19; 0149/20; 0149/21; 0149/22; 0149/23; 0149/24; 0149/25; 0149/28; 0149/29;
0149/30; 0149/31; 0149/32; 0149/33; 0150/19; 0150/20; 0150/21; 0150/22; 0150/23;
0150/24; 0150/25; 0150/26; 0150/27; 0151; 0152/1; 0152/21; 0152/22; 0153; 0154/26;
0154/27; 0154/28; 0154/29; 0154/30; 0154/31; 0154/33; 0155/1; 0155/2; 0155/3;
0155/31; 0155/32; 0155/35; 0156; 0157/45; 0211/1; 0214/131; 0214/184; 0214/185;
0214/186; 0244; 0245/1; 0245/2; 0249/15; 0249/16; 0249/17; 0249/18; 0249/19;
0249/20; 0249/37; 0249/38; 0249/39; 0249/40; 0249/41; 0251/1; 0252/2; 0253/55;
0253/56; 0253/57; 0253/58; 0253/59; 0253/60; 0253/61; 0294/30; 0294/31; 0295/2;
0296/1; 0296/2; 0298; 0299/34; 0299/35; 0299/60; 0299/61; 0299/63; 0301/2; 0301/3;
0301/4; 0301/5; 0301/6; 0301/7; 0301/8; 0301/9; 0301/10; 0301/11; 0301/12; 0301/13;
0301/14; 0301/15; 0301/16; 0301/17; 0301/18; 0303/20; 0303/21; 0303/24; 0303/25;
0303/26; 0303/27; 0303/28; 0303/29; 0303/30; 0303/31; 0303/33; 0303/34; 0303/35;
0303/36; 0303/37; 0303/38; 0303/39; 0303/40; 0303/42; 0303/43; 0303/44; 0303/45;
0303/48; 0303/56; 0303/57; 0303/58; 0303/59; 0303/60; 0303/61; 0303/62; 0303/63;
0303/64; 0304/2; 0304/3; 0304/4; 0304/5; 0304/6; 0304/7; 0305/2; 0305/4; 0305/5;
0305/10; 0305/11; 0305/14; 0305/15; 0305/16; 0305/17; 0305/18; 0305/50; 0305/64;
0305/66; 0305/80; 0306/44; 0306/51; 0306/52; 0306/53; 0306/54; 0306/55; 0306/63;
0306/64; 0306/66; 0306/67; 0306/68; 0306/69; 0306/73; 0306/74; 0306/75; 0306/76;
0306/77; 0306/82; 0308/3; 0308/4; 0308/5; 0308/6; 0308/7; 0308/8; 0308/9; 0308/10;
0308/11; 0308/12; 0308/15; 0311/11; 0311/12; 0311/13; 0311/14; 0311/15; 0311/18;
0311/19; 0311/20; 0311/85; 0311/86; 0311/87; 0311/88; 0311/89; 0311/90; 0311/91;
0311/92; 0311/93; 0311/94; 0311/95; 0311/96; 0311/97; 0311/98; 0311/99; 0311/114;
0311/115; 0311/116; 0311/117; 0312/1; 0312/2; 0313/1; 0313/2; 0313/3; 0313/4;
0313/5; 0313/7; 0313/8; 0313/9; 0313/10; 0313/12; 0313/18; 0313/19; 0315/3; 0315/6;
0315/16; 0315/38; 0315/39; 0315/40; 0315/41; 0315/42; 0315/52; 0315/53; 0315/55;
0315/56; 0315/57; 0315/58; 0315/59; 0315/72; 0315/73; 0315/74; 0315/75; 0315/76;
0315/79; 0315/80; 0316; 0317/1; 0317/2; 0317/3; 0317/4; 0317/5; 0317/6; 0317/7;
0317/8; 0317/9; 0318; 0319; 0320;

Belterület

1130/1; 1130/2; 1130/3; 1130/4; 1130/5; 1131; 1132; 1134; 1154; 1155; 1681/1;1684;
1685/5; 1685/9; 1685/10; 1685/11; 1686; 1687/4; 1687/5; 1687/6; 1688; 1689; 1690;
1696; 1701/3; 1702/3; 1702/5; 1703; 1704; 1708; 1764; 1765; 1766; 1767; 1785; 1823;
1828; 1829; 1830; 1831; 1840; 1844; 1851/4; 1851/5; 1851/6; 1851/10; 1851/11;
1851/12; 1852; 1853/3; 1853/4; 1853/5; 1854; 1855; 2388/2; 2388/3; 2388/4; 4360/3;
4361/4; 4364/2; 4366/1; 4367/6; 4369; 4374/2;

Kiskőrös

26.
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27.

Külterület

28.

Zártkert

30.

31.

Kiskunlacháza

6375/32; 6375/43; 6375/44; 6375/45; 6375/74; 6375/75; 6375/88; 6375/89; 6375/108;
6375/109; 43232;

Belterület

738; 739; 742; 748; 749; 750/1; 750/2; 751; 752; 753; 754; 755; 756; 757; 758; 759; 760;
761; 762; 763; 764; 765; 766; 767; 768; 769; 770; 771; 778; 779; 780; 781/1; 781/2; 782/3;
782/4; 782/5; 783; 784; 814; 815/1; 815/2; 816; 817/1; 817/2; 818; 834; 877/16; 877/17;
877/18; 877/19; 877/20; 877/21; 877/22; 877/23; 877/24; 877/25; 877/26; 877/27;
877/28; 877/29; 877/30; 877/31; 891; 892/2; 893; 894; 1215; 1382;1793; 1794; 4727;
4728; 4729/5; 4729/7; 4729/8; 4729/9; 4730/31; 4735/2; 4737/2; 4738; 4739; 4740;
4741/2; 4742; 4743; 4744; 4745/2; 4746; 4747; 4748/1; 4748/2; 4749; 4898/2; 4903/3;
4923/1; 4924; 4925; 5123/4; 5123/5; 5552/5; 5552/8; 5564; 5565/1; 5565/2; 5566;
5567; 5568; 5569; 5571; 5573; 5574; 5575; 5576; 5577; 5578; 5579; 5580; 5581; 5590;
5591; 5592; 5593; 5594; 5595/1; 5595/2; 5596; 5597; 5598; 5609; 5610; 5613; 5614;
5615; 5683; 5690; 5691; 5692; 5693; 5694/1; 5695; 5696; 5697; 5698; 5699; 5700; 5701;
5702; 5709; 5710; 5711; 5712; 5713; 5714; 5715; 5720; 5721; 5722; 5723; 5725; 5726;
5727; 5728; 5729; 5730; 5731; 5732; 5733; 5734; 5735; 5736; 5737; 5738; 5739; 5740;
5741; 5742; 5743; 5744; 5745; 5746; 5747/1; 5748; 5749/1; 5749/2; 5749/3; 5749/11;
5749/14; 5749/15; 5749/18; 5749/19; 5749/20; 5749/21; 5750; 5751; 5752; 5753; 5754;
5755; 5756; 5757; 5760; 5761; 5762; 5763; 5764; 5765; 5774; 5775; 5776; 5777; 5784;
5785; 5786; 5787; 5788; 5789; 5790; 5791; 5792; 5801; 5802; 5803; 5804; 5805; 5807/1;
5807/2; 5808/1; 5809; 5810; 5820; 5836/1; 5837/1; 5837/2; 5838; 5839; 5840; 5851;
5852; 5987/2; 5987/3; 6013/1; 6018; 6020; 6158; 6159/6; 6159/7; 6159/8; 6389; 6390;
6391; 6393; 6394; 6395/6; 6405; 6406; 6409/2; 6409/6; 6409/7; 6409/8; 6409/9; 6409/10;
6411/1; 6411/2;

Külterület

0417/3; 0439/3; 0439/123; 0472/11; 0472/16; 0474/1; 0592/16; 0592/17; 0592/18;
0592/19; 0592/20; 0592/21; 0592/23; 0609/1; 0610/1; 0613; 0614/1; 0614/3; 0617/2;
0620; 0621/3; 0621/4; 0621/5; 0621/6; 0621/7; 0621/8; 0621/10; 0621/12; 0621/20;
0622/5; 0622/14; 0622/58; 0622/59; 0622/60; 0658/68; 0658/69; 0658/70; 0658/71;
0658/72; 0658/73; 0658/74; 0658/75; 0658/76; 0658/77; 0658/78; 0658/79; 0670/27;
0674/1; 0674/2; 0674/4; 0674/6; 0676/16; 0676/17; 0676/18; 0676/24; 0676/25;
0676/26; 0714; 0725/1; 0726/2; 0726/3; 0726/4; 0726/5; 0726/6; 0726/8; 0726/9;
0726/11; 0726/12; 0727; 0729; 0731; 0744; 0753/17; 0753/20; 0776/1; 0776/3; 0777/1;
0777/2; 0777/3; 0777/5; 0777/9; 0777/10; 0777/11; 0777/12; 0777/13; 0778; 0784/2;

Belterület

nincs érintettség

Kiskunhalas

29.

02/3; 02/4; 02/5; 03/2; 03/15; 07/2; 010/4; 010/9; 010/10; 010/19; 010/32; 010/34;
010/35; 010/37; 010/38; 010/51; 010/52; 010/54; 010/55; 010/58; 010/59; 010/61;
010/62; 011; 077/4; 077/11; 0626/2; 0626/7; 0626/8; 0626/9; 0626/10; 0626/12;
0626/13; 0626/15; 0626/16; 0627; 0628/10; 0630/3; 0630/4; 0630/5; 0630/6; 0630/9;
0630/11; 0630/12; 0630/13; 0631; 0638/5; 0643/9; 0643/12; 0643/20; 0643/21; 0643/25;
0643/26; 0643/28; 0643/29; 0643/30; 0644; 0650/4; 0654/4; 0654/5; 0655; 0656;
0664/41; 0664/42; 0666; 0667/4; 0667/6; 0667/13; 0667/14; 0667/26; 0677; 0678; 0679;
0680; 0681/6; 0681/7; 0682; 0713/14; 0713/18; 0713/19; 0713/20; 0713/21; 0713/22;
0713/23; 0715/1; 0716/8; 0716/12; 0716/14; 0716/15; 0716/16; 0716/17; 0716/18;
0970/2; 0971/7; 0971/8; 0971/9; 0971/10; 0971/11; 0971/12; 0971/13; 0973/38;
0973/39; 0973/40; 0983/26; 0983/27; 0983/29; 0983/31; 0983/32; 0983/33; 0986;
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Külterület

0339; 0342/10; 0343; 0344; 0347/9; 0403/21; 0403/22; 0408/4; 0414/8; 0417/8; 0418;
0419/22; 0419/23; 0422; 0424; 0425; 0426/5; 0427; 0428/3; 0428/4; 0429; 0430;
0433/16; 0433/17; 0433/18; 0433/19; 0433/22; 0433/23; 0433/24; 0433/28; 0433/29;
0434; 0435/1; 0436; 0437/11; 0437/12; 0438; 0482/32; 0483/1; 0484/6; 0510; 0511/3;
0511/4; 0512/1; 0512/2; 0513; 0514/1; 0514/2; 0655; 0658/1; 0661; 0662; 0663; 0664/32;
0664/33; 0665; 0666/11; 0666/14; 0666/15; 0666/16; 0667; 0668/1; 0668/2; 0668/3;
0668/4; 0720/5; 0720/6; 0720/8; 0720/9; 0720/10; 0720/11; 0721; 0734/1; 0734/2; 0735;
0736; 0737; 0738/10; 0738/11; 0739/1; 0739/2; 0740/9; 0740/10; 0740/11; 0740/12;
0742/4; 0744/1; 0745/6; 0745/7; 0745/9; 0747/1; 0773/1;

Belterület

nincs érintettség

Külterület

02/8; 02/9; 02/15; 02/16; 02/17; 02/18; 02/20; 02/23; 02/47; 02/49; 02/51; 02/52;
02/53; 02/54; 02/55; 02/56; 02/57; 02/58; 04/20; 05; 08/2; 09; 018/4; 020/2; 020/3;
020/4; 020/5; 020/7; 020/8; 020/16; 020/17; 020/24; 023; 024/6; 024/8; 024/12; 024/13;
024/14; 024/15; 024/16; 028/1; 033; 034; 035; 036; 037; 039/11; 039/12; 039/13;
039/14; 039/15; 039/16; 044; 060; 061; 070/39; 096/17; 096/39; 097/4; 097/6; 097/7;
097/8; 097/9; 097/10; 097/17; 097/18; 097/19; 097/20; 097/21; 097/26; 097/27; 097/28;
097/29; 097/30; 097/31; 098/17; 0100/16; 0100/26; 0100/27; 0100/29; 0102/3; 0102/16;
0102/17; 0421/1; 0421/2; 0421/3; 0421/5; 0421/6; 0421/7; 0421/8; 0421/9; 0421/10;
0421/13; 0421/14; 0422/9; 0422/10; 0437/4;

Belterület

2470/4; 2470/5; 2470/6; 2475; 2476; 2477; 2478; 2479; 2480; 2481; 2482; 2483; 2484;
2504; 2505; 2882; 3200/1; 3200/7; 3214/1; 3215/1; 4246;

Külterület

03/1; 03/3; 03/4; 03/5; 03/8; 03/10; 03/16; 03/21; 04; 05; 06; 07; 072/8; 072/9; 072/10;
072/11; 072/12; 072/13; 072/14; 073/3; 073/4; 073/5; 073/6; 073/7; 073/8; 074/16;
077/25; 080/1; 080/4; 080/5; 080/7; 080/8; 080/9; 080/12; 080/17; 080/22; 080/23;
080/24; 080/30; 080/31; 080/33; 080/34; 080/35; 080/40; 080/42; 080/53; 080/54;
080/55; 080/56; 080/57; 080/59; 080/63; 080/68; 080/69; 080/70; 081/14; 081/15;
081/56; 082/11; 082/12; 085; 086/61; 086/65; 087; 088/28; 088/29; 088/30; 088/32;
093/1; 093/2; 093/4; 094/1; 094/8; 094/9; 094/12; 094/13; 098; 099; 0102; 0103;

37.

Zártkert

1001/1; 1001/3; 1001/4; 1001/5; 1001/6; 1001/7; 1001/8; 1001/9; 1001/10; 1001/11;
1001/12; 1001/13; 1001/14; 1001/15; 1001/16; 1001/22; 1001/23; 1001/24; 1001/57;

38.

Belterület

nincs érintettség

Külterület

02/6; 02/7; 02/8; 02/41; 02/52; 02/55; 02/56; 02/80; 05/1; 05/2; 05/4; 05/5; 05/14; 05/15;
05/16; 05/17; 05/21; 05/28; 05/32; 05/33; 05/39; 05/46; 065/4; 067/19; 067/42; 067/43;
067/44; 067/45; 071/22; 072; 073/15; 073/16; 074/2; 074/3; 074/26; 074/41; 086/52;
087/1; 088/12; 088/13; 088/14; 094/3; 094/4; 094/8; 094/15; 094/27; 095/1; 096; 099/3;
099/7; 099/9; 099/11; 0112; 0119/1; 0119/4; 0119/7; 0119/13; 0119/14; 0119/15;
0119/16; 0119/17; 0119/18; 0119/19; 0119/20; 0119/21; 0120/1; 0120/2; 0121; 0122/5;
0122/6; 0122/7; 0122/12; 0122/35; 0122/45; 0122/46; 0122/50; 0124/14; 0124/34;
0124/35; 0124/43;

Belterület

nincs érintettség

32.

Kisszállás

33.

34.
Kunszentmiklós

35.

36.
Pirtó

39.

40.

Soltszentimre
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41.

Külterület

011/2; 011/3; 011/4; 011/5; 011/6; 011/7; 011/12; 011/13; 011/14; 011/15; 011/16;
011/17; 011/18; 011/19; 011/20; 011/21; 011/22; 011/23; 011/24; 011/25; 011/26;
011/27; 011/28; 011/29; 013/17; 013/26; 013/32; 013/34; 013/36; 013/37; 013/38;
013/58; 013/67; 013/70; 013/72; 014/5; 014/6; 014/19; 014/20; 014/21; 014/22; 014/23;
014/24; 014/25; 014/26; 014/27; 014/28; 014/29; 014/30; 014/31; 014/32; 014/33;
014/34; 014/35; 014/36; 014/37; 014/38; 0220/30; 0220/33; 0220/34; 0241/8; 0241/9;
0250/1; 0250/2; 0259/9; 0259/10; 0262/25; 0262/28; 0262/30; 0262/46; 0262/47;
0262/52; 0262/53; 0263; 0264/4; 0264/14; 0264/15; 0264/16; 0264/17; 0264/21;
0264/23; 0264/24; 0264/25; 0264/26; 0264/27; 0264/28; 0264/29; 0264/30; 0264/31;
0264/32; 0264/34; 0264/35; 0264/36; 0264/42; 0264/46; 0264/47; 0266/2; 0266/3;
0266/5; 0269/1; 0269/3; 0269/4; 0269/5; 0269/6; 0269/7; 0269/8; 0269/9; 0269/10;
0269/11; 0269/13; 0269/16; 0269/17; 0269/22; 0269/25; 0269/26; 0269/27; 0269/28;
0269/29; 0269/30; 0269/31; 0270; 0271/24; 0272/2; 0272/3; 0272/4; 0272/6; 0272/11;
0272/12; 0272/14; 0272/15; 0273; 0274/2; 0274/3; 0299/110; 0299/159; 0299/160; 0300;
0301/2; 0301/4; 0302; 0303/6; 0303/7; 0303/17; 0303/18; 0303/46; 0303/49; 0303/50;
0303/56; 0303/59; 0303/63; 0303/64; 0303/65; 0303/67; 0303/68; 0303/75; 0303/76;
0303/77; 0303/78; 0303/79; 0303/81; 0303/82; 0303/102; 0310; 0311/3; 0311/5; 0311/6;
0311/9; 0311/10; 0311/21; 0311/22; 0311/23; 0311/25; 0311/29; 0311/39; 0311/40;
0311/41; 0311/48; 0311/49; 0311/50; 0311/51; 0311/52; 0311/53; 0311/54; 0311/55;
0311/56; 0311/57; 0311/58; 0311/59; 0311/60; 0311/61; 0311/62; 0311/63; 0311/64;
0311/65; 0311/66; 0311/67; 0311/68; 0311/69; 0311/70; 0311/71; 0311/76; 0311/78;
0311/79; 0311/80; 0311/81; 0311/82; 0311/83; 0311/84; 0311/85; 0311/86; 0312/9;
0312/10; 0312/11; 0312/12; 0312/13; 0312/14; 0312/15; 0312/16; 0312/17; 0312/18;
0312/19; 0313/2; 0313/5; 0313/6; 0313/7; 0313/26; 0313/40; 0313/44; 0313/45;
0313/47; 0313/50; 0313/51; 0313/52; 0313/53; 0313/54; 0313/55; 0313/56; 0313/57;
0313/58; 0313/59; 0313/60; 0313/62; 0313/63; 0314/1; 0314/2; 0314/18; 0314/19;
0314/20; 0314/31; 0314/32; 0314/40; 0314/42; 0314/43; 0314/45; 0319; 0323; 0333/78;
0333/82; 0333/83; 0334; 0335/84; 0335/85; 0336; 0337/1; 0338; 0340/3; 0342/1; 0342/2;
0343; 0344/1; 0345/1; 0345/3; 0345/4; 0387/2; 0394/9; 0394/10; 0394/11; 0394/12;
0394/16; 0394/22; 0394/26; 0394/33; 0394/74; 0394/75; 0394/76; 0394/79; 0303/102;
0394/105; 0394/106; 0394/109; 0394/111; 0394/115; 0394/116; 0394/120; 0394/123;
0394/132; 0394/133; 0394/134; 0456/1; 0464; 0533/2; 0533/3; 0533/13; 0533/15;
0533/16; 0533/17; 0533/19;

Belterület

31; 61; 262; 310; 311; 312; 319/1; 437; 447; 448; 449; 450; 463; 464; 494; 495; 496; 497;
500; 563; 564; 565; 630; 632; 702/1; 702/2; 703; 794; 795; 796; 800; 801; 802; 819; 820;
823; 824; 825; 826; 827; 828; 829; 830; 831; 832; 833; 834; 835; 836; 844; 845; 846;

Külterület

02/1; 02/2; 02/3; 02/4; 02/5; 03/1; 03/2; 03/3; 04/19; 04/24; 04/25; 08/4; 08/9; 08/10;
08/11; 08/12; 011/6; 011/32; 011/37; 054/2; 055/1; 055/4; 055/5; 057/31; 057/32;
057/39; 057/40; 0106/10; 0157/1; 0157/2; 0157/3; 0162/1; 0162/2; 0162/3; 0162/4;
0162/5; 0162/6; 0162/7; 0162/8; 0162/9; 0162/10; 0162/11; 0162/12; 0162/13; 0162/14;
0162/15; 0162/16; 0162/17; 0162/18; 0162/38; 0163; 0164/2; 0164/3; 0164/4; 0164/5;
0165; 0166/2; 0166/3; 0166/4; 0166/5; 0166/7; 0166/8; 0166/9; 0166/10; 0166/11;
0166/12; 0166/13; 0166/14; 0166/16; 0168/2; 0169; 0189/2; 0191; 0192/3; 0193/29;
0193/30; 0193/32; 0198/10; 0198/19; 0699/17; 0699/18; 0699/24; 0699/25; 0699/44;
0701/9; 0701/23; 0701/24; 0701/25; 0701/26; 0701/27; 0701/28; 0701/29; 0701/30;
0701/31; 0701/32; 0701/45; 0701/46; 0701/47; 0701/48; 0701/49; 0701/50; 0701/51;
0701/52; 0701/53; 0701/59; 0701/60; 0701/61; 0701/62; 0701/63; 0701/64; 0701/65;
0701/66; 0701/68; 0701/69; 0701/70; 0701/71; 0701/74; 0701/76;

Belterület

2138; 2139; 2141/1;

Soltvadkert

42.

43.

44.

Szabadszállás
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Külterület

0152; 0153/3; 0153/6; 0153/7; 0153/9; 0153/10; 0153/11; 0153/12; 0153/24; 0153/26;
0153/27;

46.

Belterület

nincs érintettség

47.

Külterület

0220/1; 0220/2; 0220/3; 0221/1; 0246; 0255/5; 0275/17; 0276; 0277/7; 0277/9; 0277/10;
0279/6; 0280/2; 0280/3; 0281/3; 0281/4; 0281/5; 0281/6; 0284/6; 0284/9; 0285/3;
0285/4; 0286/4; 0286/9; 0287; 0296/1; 0298;

Belterület

nincs érintettség

Külterület

08/11; 08/15; 08/17; 08/19; 042/33; 042/34; 042/35; 042/36; 042/37; 042/38; 042/39;
042/40; 042/41; 042/42; 042/43; 042/44; 061; 065/2; 065/8; 076/4; 076/5; 076/6; 076/7;
076/8; 076/9; 076/10; 076/11; 076/12; 076/13; 076/14; 076/15; 076/16; 076/17; 076/18;
076/19; 076/20; 076/21; 076/36; 076/37; 076/38; 076/40; 076/66; 076/68; 076/70;
076/72; 076/74; 076/76; 076/78; 076/80; 076/82; 076/84; 080; 083/2; 083/3; 083/4;
083/10; 083/11; 083/12; 083/23; 083/25; 094/5;

Zártkert

3205/2; 3301/1; 3302; 3303; 3304; 3305; 3306; 3307; 3308; 3309; 3310; 3311; 3312;
3313; 3314; 3315; 3316; 3317; 3318; 3319; 3320; 3321; 3322; 3323/1; 3323/2; 3325;
3401/1; 3402; 3403; 3404; 3405; 3406; 3407; 3408/1; 3409; 3410; 3411; 3412; 3413;
3414; 3415; 3417; 3418; 3419; 3420; 3421; 3422; 3423; 3424; 3425; 3501/1; 3702; 3704;
3705; 3706/1; 3707; 3708; 3709; 3710; 3711; 3712; 3713; 3716; 3717; 3718; 3719; 3720;
3721; 3722; 3723; 3724; 3725; 3726; 3727; 3728; 3732; 3733; 3734; 3736;

45.

Szalkszentmárton

Tabdi

48.

49.

Taksony
50.

51.

52.

Tass

53.

54.

55.

Tompa

Belterület

1486; 1528; 1529; 1530; 1531; 1532; 1533; 1534; 1535; 1536; 1537; 1538; 1539; 1575;
1576; 1577; 1578; 1579; 1580; 1581; 1582; 1583; 1584; 1585; 1586; 2642; 3010; 3011;
3012; 3013; 3014; 3015; 3016/1; 3016/2; 3018; 3019; 3020; 3021; 3022; 3023; 3024;
3025; 3026; 3027; 3028; 3029; 3030; 3205/1;

Külterület

03/4; 03/23; 03/24; 03/25; 03/26; 03/27; 0312/40; 0312/50; 0319; 0320; 0339; 0340;
0341/20; 0341/32; 0341/33; 0341/34; 0341/35; 0341/36; 0341/37; 0341/38; 0341/40;
0341/41; 0341/42; 0341/43; 0341/44; 0341/45; 0341/46; 0341/47; 0341/48; 0341/49;
0341/50; 0341/51; 0341/52; 0341/53; 0341/54; 0341/55; 0341/56; 0341/57; 0341/58;
0349/6; 0349/8; 0379/1; 0381; 0384/4; 0386/1;

Belterület

nincs érintettség

Külterület

090/11; 090/13; 090/14; 090/15; 090/16; 092/8; 092/9; 092/20; 092/21; 093; 094; 095/9;
095/12; 095/26; 097; 098; 099/27; 0106; 0107/8; 0107/9; 0107/6; 0107/7; 0110/1;
0113/6; 0113/7; 0114/1; 0114/2; 0123; 0126/23; 0128; 0129; 0130/10; 0133; 0136/43;
0137/2; 0165/4; 0166; 0167;

Belterület

nincs érintettség
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2. melléklet a 102/2021. (III. 3.) Korm. rendelethez
A Beruházás megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek
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.

építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési és bejelentési eljárások,
környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
vasúti hatósági engedélyezési eljárás,
vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
területrendezési hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
bányahatósági engedélyezési eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
közegészségügyi hatósági eljárások,
erdészeti hatósági engedélyezésre irányuló eljárások,
földvédelmi hatósági eljárás,
fás szárú növények kivágásához szükséges engedélyezési eljárások,
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi
engedélyezési eljárások,
villamosművel, villamos berendezéssel, valamint villamosvezetékkel kapcsolatos engedélyezésre irányuló
hatósági eljárások,
azok az 1–24. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházás
megvalósításához, használatbavételéhez és üzembe helyezéséhez közvetlenül szükségesek,
az 1–25. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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3. melléklet a 102/2021. (III. 3.) Korm. rendelethez
A Beruházás megvalósításához szükséges hatósági eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező
hatóságok

1.

A

B

A beruházás megvalósításával kapcsolatos eljárások

Eljáró hatóság

2.

a) építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
b) örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
c) fás szárú növények kivágásához szükséges engedélyezési eljárások,
d) villamosművel, villamos berendezéssel, valamint villamosvezetékkel
kapcsolatos engedélyezésre irányuló hatósági eljárások

3.

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárások

4.

útügyi hatósági eljárások

5.

a) földvédelmi hatósági eljárások,
b) területrendezési hatósági eljárások,
c) telekalakítási, földmérési hatósági eljárások,
d) ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások

6.

talajvédelmi hatósági eljárások

7.

a) élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
b) közegészségügyi hatósági eljárások,
c) erdővédelmi hatósági eljárások

8.

vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások

9.

a) mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
b) műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos
építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

10.

tűzvédelmi hatósági eljárások

11.

bányahatósági engedélyezési eljárások

Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal

Bács-Kiskun Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatal
Bács-Kiskun Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Pest Megyei Kormányhivatal

A Kormány 103/2021. (III. 3.) Korm. rendelete
a Magyar Nemzeti Táncegyüttes állandó játszóhelyének kialakítását célzó beruházás megvalósításával
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé és
a beruházás kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés a), b) és c) pontjában, valamint 12. § (5) bekezdés a), b), d) és f ) pontjában,
a 3. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 3. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
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1. §
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(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az ingatlan-nyilvántartás szerint
a Budapest VIII. kerület, belterület 38837/7 helyrajzi számú ingatlanon, illetve az ezen ingatlanból a telekalakítási
eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított ingatlanon a Magyar Nemzeti Táncegyüttes
állandó játszóhelyének kialakítását célzó beruházással (a továbbiakban: Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben
meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.
(2) A Kormány kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánítja a Beruházást. A kiemelten közérdekű Beruházás helyszíne
az (1) bekezdésben meghatározott ingatlan területe.
(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni azokat a közigazgatási hatósági
ügyeket, amelyek
a)
a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének megkezdéséhez szükségesek,
b)
a Beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési munkákra vonatkoznak.

2. §		
A Kormány
a)
az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó
kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat,
b)
az 1. melléklet 1. és 3. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyben eljáró hatóságként Budapest Főváros
Kormányhivatalát
jelöli ki.
3. §

(1) A Beruházással összefüggésben
a)
nincs helye településképi véleményezési eljárásnak,
b)
nem kell településképi bejelentési eljárást lefolytatni,
c)
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 27. §-a szerinti közterület-alakítási terv készítésének és alkalmazásának nincs helye.
(2) A Kormány a Beruházással összefüggő, 1. § (1) bekezdésében meghatározott ingatlant érintő építészetiműszaki dokumentációnak a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.)
Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontja szerinti véleményezésével összefüggésben a központi építészeti-műszaki
tervtanácsot jelöli ki.

4. §

(1) A Beruházással összefüggésben előzetes régészeti dokumentáció készítése nem szükséges, ha a kulturális örökség
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/C. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő örökségvédelmi
hatástanulmány a Beruházáshoz köthetően már rendelkezésre áll.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti dokumentum nem áll rendelkezésre, egyszerűsített előzetes régészeti dokumentációt
kell készíteni.

5. §

(1) Az 1. § (1) bekezdése szerint kialakított telekre a beépítés szabályait a (2) bekezdés állapítja meg. A hatályos
településrendezési eszközök és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelet előírásait a (2) és (3) bekezdésben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Az 1. § (1) bekezdésében megjelölt telekre meghatározott sajátos beépítési szabályok:
a)
a telkek beépítési módja szabadon álló,
b)
a telek megengedett legkisebb zöldfelületi mértéke: 10%,
c)
az épület megengedett legkisebb építménymagassága: 2 m.
(3) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott területen új építmény
a)
az építési hely,
b)
a telken belül jelölt szabályozási vonal és építési övezeti határ,
c)
az övezeti besorolás
figyelembevétele nélkül elhelyezhető.
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(1) A Beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály
rövidebb határidőt nem állapít meg, illetve az előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás és
a természetvédelmi hatósági eljárás kivételével – tizenöt nap.
(2) A Beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési
határidő – ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg – nyolc nap.
(3) A Beruházással érintett közmű- és energiaszolgáltató, valamint közútkezelő a benyújtott tervek jóváhagyása
tekintetében a tervek benyújtásától számított öt napon belül köteles nyilatkozni. Ha az eljáró közmű- és
energiaszolgáltató, közútkezelő öt napon belül nem nyilatkozik, hozzájárulását megadottnak kell tekinteni
a jóváhagyásra benyújtott terv szerinti tartalommal.

7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
8. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 103/2021. (III. 3.) Korm. rendelethez
A Beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított
közigazgatási hatósági ügyek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési és bejelentési eljárások,
a közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos hatósági
engedélyezési eljárások,
építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések
engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,
mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
környezetvédelmi hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
földmérési hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
közegészségügyi hatósági eljárások,
területrendezési hatósági eljárások,
azok az 1–17. pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházás
megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
az 1–18. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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A Kormány tagjainak rendeletei

A miniszterelnök kabinetfőnökének 1/2021. (III. 3.) MK rendelete
a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló
2/2018. (XII. 28.) MK 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 20. alpontjában és 41. alpont
k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)
Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –
a következőket rendelem el:
1. §		
A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 2/2018. (XII. 28.) MK rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) Az egyes előirányzatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdése szerinti
felhasználási szabályait az 1. és 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami
támogatások esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat
a) 9. sora alapján az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás;
b) 9. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikke szerinti kultúrát és kulturális örökség megőrzését
előmozdító támogatás;
c) 9. sora alapján a 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti közszolgáltatásért járó ellentételezéshez nyújtott
támogatás;
d) 9. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 13–14. cikke szerinti regionális beruházási támogatás;
e) 9. és 11. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikke szerinti sportlétesítményekre és
multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás;
f ) 9. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 56. cikke szerinti helyi infrastruktúrára irányuló támogatás;
g) 9. sora alapján a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai
uniós iránymutatásnak megfelelően jóváhagyott SA.46515 sz. bizottsági határozat (a továbbiakban:
SA.46515 sz. bizottsági határozat) szerinti tudástranszferhez és tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás,
tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás, valamint mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos promóciós
intézkedésekhez nyújtott támogatás
nyújtható.
(3) Az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat
1. 4. és 5. sora alapján az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás;
2. 4. és 5. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 53. cikke szerinti kultúrát és kulturális örökség megőrzését
előmozdító támogatás;
3. 4. sora alapján az 1408/2013/EU bizottsági rendelet szerinti mezőgazdasági csekély összegű támogatás;
4. 4. és 5. sora alapján a 2012/21/EU bizottsági határozat szerinti közszolgáltatásért járó ellentételezéshez nyújtott
támogatás;
5. 4. és 5. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 13–14. cikke szerinti regionális beruházási támogatás;
6. 4. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 18. cikke szerinti kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz
nyújtott támogatás;
7. 4. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 19. cikke szerinti kis- és középvállalkozás vásáron való
részvételéhez nyújtott támogatás;
8. 4. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 22. cikke szerinti induló vállalkozásnak nyújtott támogatás;
9. 4. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 25. cikke szerinti kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott
támogatás;
10. F:4 mező 5) pontja alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 28. cikke szerinti kis- és középvállalkozásnak
nyújtott innovációs támogatás;
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11. 4. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke szerinti képzési támogatás;
12. 4. és 5. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikke szerinti sportlétesítményekre és
multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatás;
13. 4. és 5. sora alapján a 651/2014/EU bizottsági rendelet 56. cikke szerinti helyi infrastruktúrára irányuló támogatás;
14. 4. és 5. sora alapján a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai
uniós iránymutatásnak megfelelően jóváhagyott SA.46515 sz. bizottsági határozat szerinti tudástranszferhez és
tájékoztatási tevékenységekhez nyújtott támogatás, tanácsadási szolgáltatásokhoz nyújtott támogatás, valamint
mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos promóciós intézkedésekhez nyújtott támogatás;
15. 4. sora alapján az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi
COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú
európai bizottsági közlemény 3.1. szakasza szerinti átmeneti támogatás és a 3.12. szakasza szerinti fedezetlen
állandó költségekhez nyújtott támogatás
nyújtható.
(4) A miniszter felelősségi körébe tartozó feladatok ellátásához szükséges fordítási tevékenységet az Országos
Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság végzi.”
2. §		
A Rendelet 3. § (1) bekezdése a következő 68a. ponttal egészül ki:
(E fejezet alkalmazásában)
„68a. szinten tartást szolgáló eszköz: olyan eszköz, amely a kedvezményezett által már használt tárgyi eszközt,
immateriális javakat váltja ki anélkül, hogy a kiváltás az előállított termék, a nyújtott szolgáltatás, a termelési, illetve
a szolgáltatási folyamat alapvető változását vagy bővülését eredményezné,”
3. §		
A Rendelet 23. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A működésből származó veszteség és észszerű nyereség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések
alapján kell meghatározni.”
4. §

(1) A Rendelet 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A támogatás olyan infrastruktúra-fejlesztésre nyújtható, amelyre – a regionális beruházási támogatás kivételével –
nem nyújtható támogatás a 651/2014/EU bizottsági rendelet egyéb cikkei alapján.”
(2) A Rendelet 27. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A támogatás nyújtásának feltétele, hogy a megvalósuló infrastruktúrát nyílt, átlátható és
megkülönböztetésmentes alapon kell a felhasználók rendelkezésére bocsátani. Az infrastruktúra használatáért
felszámított vagy eladása során meghatározott árnak szokásos piaci árnak kell lennie.
(5) Az infrastruktúra működtetését koncesszióba adni vagy azzal harmadik felet megbízni csak nyílt, átlátható és
megkülönböztetésmentes módon, a vonatkozó jogszabályok betartásával lehet.”

5. §		
A Rendelet II. fejezete a következő 21. alcímmel egészül ki:

„21. Átmeneti támogatás
31/B. § (1) Az átmeneti támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, és az átmeneti
közlemény 3.1. szakaszának szabályaival összhangban, vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható.
(2) A támogatás a 6. § szerint halmozható egyéb állami támogatással.
(3) A támogatásról támogatási döntés az átmeneti támogatásról rendelkező bizottsági határozatok hatálya alatt
hozható.
(4) Az a vállalkozás részesülhet a támogatásban, amely 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben levő
vállalkozásnak.
(5) A (4) bekezdéstől eltérően támogatás nyújtható a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerinti
azon mikro- vagy kisvállalkozás számára, amelyek 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak
minősült, feltéve, ha a támogatási döntés időpontjában nem áll a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló
1991. évi XLIX. törvény hatálya alá tartozó fizetésképtelenségi eljárás, így különösen felszámolási és csődeljárás alatt,
továbbá az Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.
31/C. § (1) A támogatás támogatástartalma az átmeneti keretszabály 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb
támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozásnak a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet 3. cikk
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(3) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozásait (a továbbiakban: kapcsolt vállalkozás) is figyelembe véve, a (2) és
a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – nem haladhatja meg az 1,8 millió eurónak megfelelő forintösszeget.
(2) A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások esetén az e tevékenységhez
nyújtott támogatás támogatástartalma az átmeneti keretszabály 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb
támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja
meg a 225 ezer eurónak megfelelő forintösszeget.
(3) A halászati és akvakultúra-ágazatban tevékeny vállalkozások esetén az e tevékenységhez nyújtott támogatás
támogatástartalma az átmeneti keretszabály 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt
vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 270 ezer eurónak
megfelelő forintösszeget.
31/D. § (1) A mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozások számára
a 31/C. § (1) bekezdése szerinti maximális támogatástartalommal nyújtható támogatás, ha a támogatás mértéke
nem függ a támogatás mezőgazdasági termék elsődleges termelője részére történő teljes vagy részleges átadásától,
és a támogatás mértékét nem az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalomba
hozott termékek ára vagy mennyisége alapján határozzák meg.
(2) A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott 31/C. § (2) bekezdése
szerinti támogatás összege nem határozható meg a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján.
(3) A mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozások számára nyújtott
támogatás mértéke az (1) bekezdéstől eltérően meghatározható az elsődleges termelőktől beszerzett vagy
az elsődleges termelők által forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján, ha a kérdéses termékeket
az elsődleges termelő nem élelmiszeripari célokra vagy egyáltalán nem hozta volna forgalomba.
31/E. § (1) Ha egy vállalkozás több ágazatban is tevékenykedik, és ezekre a 31/D. § (1)–(3) bekezdése szerint
eltérő maximális összegek vonatkoznak, a vállalkozás a támogatásokról olyan elkülönített nyilvántartást köteles
vezetni, amely biztosítja az érintett tevékenységekre vonatkozó felső határok betartását, és azt, hogy a teljes
maximális összeg vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – ne haladja meg
az 1,8 millió eurónak megfelelő forintösszeget. Ha egy vállalkozás a 31/D. § (2)–(3) bekezdése szerinti ágazatokban
tevékenykedik, a teljes maximális összeg vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve –
nem haladhatja meg a 270 ezer eurónak megfelelő forintösszeget.
(2) Azonos elszámolható költségek esetén a támogatás abban az esetben halmozható csekély összegű
támogatással, ha a támogatáshalmozás nem vezet a 31/C. § (1)–(3) bekezdése szerinti maximális támogatási összeg
túllépéséhez.
31/F. § A támogatást nyújtó a támogatás odaítélésétől számított hat hónapon belül továbbítja az állami
támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a támogatásoknak
az Atr. 6. melléklete szerinti adatait az Atr. 18/D. § (1) bekezdés d) pontja szerinti közzététel céljából.”
6. §		
A Rendelet II. fejezete a következő 22. alcímmel egészül ki:

„22. Fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatás
31/H. § (1) A fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés
107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, és az átmeneti közlemény 3.12. szakaszának
szabályaival összhangban, vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható.
(2) Fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatás akkor vehető igénybe, ha a kedvezményezett árbevétele
a támogatható időszakban legalább 30%-kal csökken 2019 ugyanezen időszakához képest. A támogatható időszak
a támogatást nyújtó döntése alapján a 2020. március 1. és 2021. december 31. közötti teljes időszak vagy annak egy
része lehet.
31/I. § (1) A fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatásról támogatási döntés 2021. december 31-ig
hozható.
(2) Az a vállalkozás részesülhet fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatásban, amely 2019. december 31-én
nem minősült nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.
(3) A (2) bekezdéstől eltérően fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatás nyújtható azon, a 651/2014/EU
bizottsági rendelet I. melléklete szerinti kisvállalkozás számára, amely 2019. december 31-én nehéz helyzetben lévő
vállalkozásnak minősült, feltéve, ha a támogatási döntés időpontjában nem áll az Atr. 6. § (4a) bekezdés c) pontja
szerinti eljárás hatálya alatt, továbbá az Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.
31/J. § (1) A fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatás elszámolható költsége a kedvezményezettnek
a támogatható időszakban felmerült valamennyi költsége, csökkentve a kedvezményezettnek a támogatható
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időszakban felmerült valamennyi bevételével, ideértve a más forrásból kapott támogatást. E rendelkezés
alkalmazásában a terven felüli értékcsökkenés nem vehető figyelembe költségként.
(2) A fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatás mértéke nem haladhatja meg sem a 10 millió eurónak
megfelelő forintösszeget, sem pedig az (1) bekezdés szerinti elszámolható költségek 70%-át, vagy a 651/2014/EU
bizottsági rendelet I. melléklete szerinti kisvállalkozások esetén az elszámolható költségek 90%-át.
(3) A fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatás ugyanazokhoz az elszámolható költségekhez nem
halmozható más, az Atr. 2. § 1. pontja szerinti állami támogatással.
(4) Ha a kedvezményezett az általa igénybe vett fedezetlen állandó költségekhez nyújtott támogatás támogatható
időszakát tartalmazó pénzügyi évre vonatkozó, könyvvizsgáló által ellenőrzött éves beszámolója alapján
meghaladta az (1) és (2) bekezdés alapján meghatározott felső határt, a kedvezményezett a túltámogatást köteles
visszafizetni.
(5) Ha a kedvezményezett éves beszámolóját nem ellenőrzi könyvvizsgáló, a támogatást nyújtó az esetleges
túltámogatást adószámlák alapján ellenőrzi.”
7. §		
A Rendelet 33. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) E rendeletnek a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló
2/2018. (XII. 28.) MK rendelet módosításáról szóló 1/2021. (III. 3.) MK rendelettel (a továbbiakban: Módr4.)
megállapított rendelkezéseit a Módr4. hatálybalépése napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
8. §		
A Rendelet 34. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„34. § (1) Az 1. mellékletben foglalt táblázat
a) 9. sora az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.),
b) 9. és 11. sora a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.)
I. és II. Fejezete, valamint 13., 14., 18., 19., 22., 25., 28., 31., 53., 55. és 56. cikke,
c) 9. sora az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikk (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű
szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában
nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat
(HL L 7., 2012.1.11., 3. o.),
d) 9. sora a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós
iránymutatásnak megfelelően jóváhagyott SA.46515 sz. bizottsági határozat
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat
a) 4. és 5. sora az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet
(HL L 352., 2013.12.24., 1. o.),
b) 4. sora az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott
csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet
(HL L 352., 2013.12.24., 9. o.),
c) 4. és 5. sora a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és
a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős
létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított
regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható
költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU
bizottsági rendelettel (HL L 156., 2017.6.20., 1. o.) módosított, a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában
bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i
651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.06.26., 1. o.) I. és II. Fejezete, valamint 13., 14., 18., 19., 22., 25., 28.,
31., 53., 55. és 56. cikke,
d) 4. és 5. sora az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikk (2) bekezdésének az általános gazdasági
érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában
nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat
(HL L 7., 2012.1.11., 3. o.),
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e) 4. és 5. sora a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról szóló európai uniós
iránymutatásnak megfelelően jóváhagyott SA.46515 sz. bizottsági határozat,
f) F:4 mező 3), 6), 8) és 9) pontja, F:5 mező 1) pontja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének
az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.),
g) F:4 mező 17) pontja az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi
COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú
európai bizottsági közlemény 3.1. szakasza és a 3.12. szakasza
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”
9. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

10. §		
A Rendelet
a)
11. § (11) bekezdésében a „(2)–(6)” szövegrész helyébe a „(12)–(16)” szöveg,
b)
11. § (15) bekezdésében a „(4)” szövegrészek helyébe a „(14)” szöveg,
c)
11. § (18) és (19) bekezdésében az „(1)” szövegrész helyébe a „(17)” szöveg,
d)
11. § (24) bekezdésében az „Az (1)” szövegrész helyébe az „A (17)” szöveg,
e)
14. § (5) és (7) bekezdésében az „az (1)” szövegrész helyébe az „a (4)” szöveg,
f)
14. § (10) és (11) bekezdésében a „(6), (7) és (9)” szövegrész helyébe a „(4)–(9)” szöveg,
g)
24. §-ában a „20.” szövegrész helyébe a „22.” szöveg,
h)
24. §-ában a „22.” szövegrész helyébe a „23.” szöveg,
i)
25. § (1) bekezdésében a „20. §” szövegrész helyébe a „21. §” szöveg
lép.
11. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Rogán Antal s. k.,
a miniszterelnök kabinetfőnöke
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1. melléklet
az 1/2021. (III. 3.) MK rendelethez
	
  
„1. melléklet a 2/2018. (XII. 28.) MK rendelethez
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve
A

1.

Áht.
azonosító

Jogcímcsoport
név

E

Jogcím
név

F

Előirányzat célja

G

H

Támogatás
biztosításának
módja

Kifizetésben
részesülők köre

I

Támogatási
előleg

J

K

Rendelkezésre
bocsátás módja

L

Visszafizetés
határideje

M

Kezelő
szerv

Biztosíték

N

O

Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
Lebonyolító költségszerv
vetési
támogatás közreműködő
szervezete

296646

331340

355951

20/1/1
Kormányfői
protokoll

Az előirányzat a miniszterelnök és a
miniszterelnök helyett, a nevében eljáró
személy körüli, valamint a kormányfő
házastársához kapcsolódó protokollfeladatok
ellátására használható fel. Az előirányzat fedezi
a külföldi és a belföldi kormányfői protokolllátogatásokhoz, valamint a miniszterelnök és a
miniszterelnök helyett, a nevében eljáró
személy részvételével lebonyolított nemzetközi,
állami
rendezvényekhez,
a
kormányfő
házastársához kapcsolódó személyi, valamint az
egyéb dologi jellegű kiadásokat.
Az előirányzat forrást biztosít a felhasználással
kapcsolatos kincstári díjak fedezetére is.

Központi költségvetési –
szerv, gazdasági
társaság, Magyar
Államkincstár (a
továbbiakban: MÁK).
visszterhes
polgári jogi
szerződéssel

Előleg
folyósítható.

20/1/2
Kormányzati
kommunikációval
és konzultációval
kapcsolatos
feladatok

Az előirányzat tartalmazza a miniszterelnökhöz
és a Kormány tevékenységéhez kapcsolódó
egységes lakossági tájékoztató, kommunikációs
és konzultációs feladatok fedezeteit.
Az előirányzat forrást biztosít a felhasználással
kapcsolatos kincstári díjak fedezetére is.

Központi költségvetési –
szerv, költségvetési
szerv, gazdasági
visszterhes
társaság, MÁK.
polgári jogi
szerződéssel

Előleg
folyósítható.

20/1/6 Fejezeti
általános tartalék

Az előirányzat az esetlegesen felmerülő, előre Fejezeten belüli
nem tervezhető, eseti jellegű, év közben költségvetési szerv.
szükségessé váló feladatok megoldásával
kapcsolatos
kiadások,
befizetési
kötelezettségek, bírságok finanszírozására nyújt
fedezetet. A minisztériumhoz, valamint a
miniszter
személyéhez
kötődő
egyéb
rendezvényekhez és az ehhez kapcsolódó
kommunikációs feladatokhoz, a központi
forrásokból
nem
finanszírozott
fejezeti
feladatokhoz szükséges, év közben jelentkező
többletfeladatok kiadásaira használható fel.

–

Egyösszegű
kifizetéssel,
részletekben
történő
kifizetéssel.

-

-

szerződés
szerint

szerződés
szerint

-

-

szerződés
szerint

Egyösszegű
kifizetéssel,
részletekben
történő
kifizetéssel.

szerződés
szerint

szerződés
szerint

–

–

-

-

szerződés
szerint

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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6.

Alcím
név

D

20/1 Célelőirányzatok

3.

5.

Cím
név

C

20 Fejezeti kezelésű
előirányzatok

2.

4.

B

7.

347784

20/1/10
Turisztikai
célelőirányzat

Az előirányzat fedezetet biztosít a
kötelezettségvállalással terhelt maradványok
kifizetésére a(z)
1) turizmussal, vendéglátással kapcsolatos
megalapozó tanulmányok, tervek, koncepciók,
projektek kidolgozására, megvalósítására;
2) turisztikai és vendéglátóipari terület- és
termékfejlesztés támogatására, turizmussal és
vendéglátással kapcsolatos kutatásokra;
3) turizmus és vendéglátás szempontjából
jelentős beruházások, infrastrukturális
fejlesztések, szolgáltatások támogatására és a
meglévő kapacitások bővítésére;
4) turisztikai és vendéglátóipari szakmai képzés
támogatására, többek között bármely államilag
elismert vagy akkreditált képzést szervező és
folytató szervezetnek
a képzés érdekében szükséges oktatási anyagok,
segédanyagok finanszírozására,
a gyakorlati képzés támogatására;
5) szállodák, vendéglátóhelyek, valamint más
turisztikai szolgáltatók programjaira;
6) EU-forrásokból meghirdetett programokban
és nemzetközi szervezetekben történő
részvételekre;
7) turisztikai termékfejlesztési beruházásokhoz
igénybe vett hitel kamatterhének fedezetére;

Természetes személy,
gazdasági társaság,
MÁK, egyéni
vállalkozó, egyéni cég,
civil szervezet,
szövetkezet, helyi
önkormányzat,
köztestület,
költségvetési szerv,
szakmai
érdekképviselet,
a 98/2012. (V. 15.)
Korm. rendelet 2. §
(1) bekezdés
a)–c) pontjában
meghatározott
személyek és
szervezetek,
MK Igazgatás.
A nyújtott támogatás
teljes összege vagy
bizonyos része
a támogatott
tevékenység
megvalósításának
veszélyeztetése nélkül
a minisztérium vagy
a minisztérium
nevében eljáró kezelő
szerv és
a kedvezményezett
között létrejött
támogatási
jogviszonyban
foglaltaknak
megfelelően harmadik
személy által is
felhasználható

Az Ávr.
Előleg
101/A. §-a szerint folyósítható
kiadott támogatói
okirat, egyedi
támogatói
döntésben
foglaltak szerint
kiadott/kötött
támogatói okirat
vagy támogatási
szerződés és
pályázati kiírás
alapján kiadott/
kötött támogatói
okirat vagy
támogatási
szerződés útján.

visszterhes
polgári jogi
szerződéssel

szerződés
szerint

Egyösszegű vagy Kezelői
részletben történő megállapodás,
kifizetéssel.
jognyilatkozat,
támogatási
szerződés vagy
támogatói
okirat szerint.

szerződés
szerint

Az Ávr.
MTÜ Zrt.
84. §
(2) bekezdése
szerint
lehetséges
biztosítékok.

-

-
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szerződés
szerint
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8) marketing és promóciós tevékenység és az
ehhez kapcsolódó személyi és tárgyi kiadások
finanszírozására bel- és külföldön, ideértve a
Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
(a továbbiakban: MTÜ Zrt.) és tulajdonosi
joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok
által ellátott szakmai-marketing feladatokat;
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9) országos, regionális és nemzetközi hatókörű,
a turizmussal és vendéglátással kapcsolatos
rendezvények, fesztiválok megvalósítására;
10) természeti és kulturális értékek
megőrzésének támogatására, valamint
az épített örökség helyreállítására;
11) alkotóművészeti, előadó- művészeti,
múzeumi, könyvtári, levéltári, közművelődési
vagy örökségvédelmi-műemlékvédelmi
tevékenységek ellátására;
12) turizmus vagy vendéglátás szempontjából
releváns tevékenységet folytató kis- és
középvállalkozásoknak nyújtott támogatásokra;
13) turisztikai és vendéglátóipari tevékenységet
folytató induló vállalkozások fejlesztésére;
14) turisztikai és vendéglátóipari tevékenységet
folytató vállalkozások munkavállalóinak
képzésére;
15) országos és regionális turisztikai
feladatokhoz kapcsolódó információs rendszer
kialakítására, működtetésére és fejlesztésére;

17) jogszabályban vagy a Kormány által
a turizmusért és a vendéglátásért való
kormányzati felelősségi körben meghatározott
egyéb, turisztikai és vendéglátási szakágazattal
kapcsolatos célok végrehajtására;
18) turisztikai és vendéglátóipari tevékenységet
folytató kis- és középvállalkozások vásári
részvételére;
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16) turisztikailag frekventált területek
szúnyoggyérítéssel kapcsolatos feladatainak
ellátására;

19) nemzeti ünnep- és emléknaphoz kapcsolódó
közszolgáltatási célú rendezvények
megszervezésére, melyek megvalósítására
kiemelkedően magas látogatószámú
célterületeken kerül sor;
20) előirányzathoz kapcsolódó peres eljárásban
bírósági ítélet vagy végzés alapján kártérítésfizetési kötelezettség kifizetésére;
21) Tour de Hongrie kerékpáros körverseny
megrendezésével összefüggő kommunikációs
kiadásokra;

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 34. szám

	
  

22) előirányzat céljaihoz kapcsolódóan határon
túlra nyújtott támogatáshoz, összhangban a
határon túli költségvetési támogatások sajátos
szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.)
Korm. rendeletben [a továbbiakban:
98/2012. (V. 15.)
Korm. rendelet] foglaltakkal;
23) turisztikai fejlesztési projektekben részt
vevő turisztikai szervezetek támogatására;
24) az MTÜ Zrt. és a tulajdonában vagy
tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági
társaságoknak az 1)–23) pontban és
a 2. melléklet F:4 mező 1)–16) pontjaiban
foglalt feladatai végrehajtása kapcsán felmerülő
működési költségeinek fedezésére;
25) turizmusdiplomáciai feladatok ellátásához
kapcsolódó kiutazások és delegációk fogadása
és az évközben felmerülő, magas szinten
kiemelt figyelmet igénylő
turizmusdiplomáciával kapcsolatos ad hoc
tevékenységek támogatására;
26) pozitív országkép kialakításához szükséges
forrás (erdélyi repülőjáratok);
27) továbbá az előirányzat kezelésével
kapcsolatban felmerülő költségekre, kincstári
díjakra.
Támogatás az igény benyújtásakor már
megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is
nyújtható.
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8.

375906

20/1/12
Közösségépítő
kezdeményezések
támogatása

Az
előirányzat
célja
az
egyes
közösségépítéseket erősítő kiemelt kormányzati
kezdeményezések összehangolása, a nemzeti
identitást és patriotizmust erősítő kiemelt
kormányzati kezdeményezések támogatása.
Támogatás az igény benyújtásakor már
megkezdett vagy megvalósult tevékenységre is
nyújtható.
Az előirányzat forrást biztosít a felhasználással
kapcsolatos kincstári díjak fedezetére is.

Költségvetési szerv és
az általa fenntartott
költségvetési
intézmény, civil
szervezet, alapítvány,
közalapítvány, egyházi
jogi személy,
közhasznú jogállású
szervezet, gazdasági
társaság,
magánszemély, MÁK.

Az Ávr.
Előleg
101/A. §-a szerint folyósítható.
kiadott támogatói
okirat, egyedi
támogatói
döntésben
foglaltak szerint
kiadott/kötött
támogatói okirat
vagy támogatási
szerződés útján;
pályázati kiírás
alapján kiadott/
kötött támogatói
okirat vagy
támogatási
szerződés útján.
visszterhes
polgári jogi
szerződéssel

szerződés
szerint

Egyösszegű vagy Támogatási
részletben történő szerződés vagy
kifizetéssel.
támogatói
okirat szerint.

Az Ávr.
84. §
(2) bekezdése
szerint
lehetséges
biztosítékok.

Igénybe
vehető.

-

szerződés
szerint

Támogatási
szerződés vagy
támogatói
okirat szerint.

Az Ávr.
84. §
(2) bekezdése
szerint
lehetséges
biztosítékok.

-

-

-

-

-

9.

375328

20/1/15
Magyarországi
nyaralóhajózás
alapjainak és
hátterének
megteremtése

Az előirányzat 2020. évi maradványa forrást
biztosít a Magyarországi nyaralóhajózás
alapjainak és hátterének megteremtésével
kapcsolatos
program
megvalósításának
folytatására,
illetve
befejezésére
a
„Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és
hátterének
megteremtésével
kapcsolatos
program” megvalósításához szükséges további
intézkedésekről szóló 1761/2018. (XII. 20.)
Korm. határozat szerint, a Nyaralóhajózás
Program megvalósításával megbízott szervezet
működtetése,
szakmai
feladatainak,
infrastrukturális fejlesztéseinek ellátása kapcsán
felmerülő kiadások finanszírozására és az
előirányzat
felhasználásával
kapcsolatos
kincstári díjakra. Támogatás az igény
benyújtásakor
már
megkezdett
vagy
megvalósult tevékenységre is nyújtható

MAHART Zrt., Aktívés Ökoturisztikai
Fejlesztési Központ
Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság,
MÁK

Pályázati
rendszeren kívül
kérelemre hozott
egyedi támogatói
döntésben
foglaltak szerint
kiadott/kötött
támogatói okirat
vagy támogatási
szerződés, az
Ávr. 101/A. §-a
szerint kiadott
támogatói okirat
útján.

Előleg
folyósítható

Egy összegben
vagy
részletekben,
időarányosan
vagy
teljesítésarányosan
történő
kifizetéssel.

10.

379084

20/1/21
Nemzetközi
tagdíjak

Az előirányzat célja a turizmussal és
vendéglátással
kapcsolatos
nemzetközi
szervezetekben betöltött tagságból eredő
tagdíjak, továbbá az MTÜ Zrt. a Kiállítások
Nemzetközi Irodájában ellátott feladataihoz
kapcsolódó nemzetközi tagdíjak fedezetének
biztosítása.
Az előirányzat forrást biztosít a felhasználással
kapcsolatos kincstári díjak fedezetére is.

Nemzetközi tagdíjra
jogosult vagy annak
fizetésére kötelezett
nemzetközi
érdekképviseleti
szervezetek, vagy
érdekképviseleti tagdíj
fizetésére kötelezett
magyar szervezetek,
gazdasági társaságok,
központi költségvetési
szerv, MÁK.

-

-

Egy összegben
vagy részletekben
történő közvetlen
kifizetéssel.

-
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szerződés
szerint
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11.

379273

20/1/23 Aktív- és
Ökoturisztikai
Fejlesztési
Központ
Nonprofit
Korlátolt
Felelősségű
Társaság

Az előirányzat fedezetet nyújt az Aktív- és
Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság működtetése és
szakmai feladatainak ellátása kapcsán felmerülő
kiadások finanszírozására az aktív- és
ökoturizmussal összefüggő tevékenységek
fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről szóló
1144/2019. (III. 18.) Korm. határozatban
foglaltak szerint.
A költségvetési támogatás a támogatási igény
benyújtásakor
már
megkezdett
vagy
megvalósult tevékenységekre is nyújtható.
Az előirányzat forrást biztosít a felhasználással
kapcsolatos kincstári díjak fedezetére is.

12.

380140

20/1/24 Kiemelt
társadalmi
kapcsolatok

13.

380151

20/1/25 Digitális
Kormányzati
Ügynökség Zrt.
működtetése

Aktív és
Ökoturisztikai
Fejlesztési Központ
Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság,
MÁK.

Az Ávr.
Előleg
101/A. §-a szerint folyósítható.
kiadott támogatói
okirat, egyedi
támogatói
döntésben
foglaltak szerint
kiadott/kötött
támogatói okirat
vagy támogatási
szerződés útján.

Egy összegben
vagy
részletekben,
időarányosan
vagy
teljesítésarányosan
történő
kifizetéssel.

Az előirányzat tartalmazza a nemzetközi és Központi költségvetési
hazai
szintéren
történő
kormányzati szerv, gazdasági
kommunikációval és konzultációval kapcsolatos társaság, MÁK.
feladatok, valamint az állampolgárok életét
kiemelten érintő kormányzati döntésekkel
kapcsolatos feladatok ellátásának forrását. . Az
előirányzat forrást biztosít a felhasználással
kapcsolatos kincstári díjak fedezetére is.

–

-

visszterhes
polgári jogi
szerződéssel

szerződés
szerint

Az előirányzat 2020. évi maradványa
finanszírozza a Digitális Kormányzati
Ügynökségnek (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) a
Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról,
valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség
Zártkörűen Működő Részvénytársaság és
a kormányzati informatikai beszerzések
központosított közbeszerzési rendszeréről szóló
301/2018. (XII. 27.) Korm. rendeletben
foglaltak szerint közfeladatként ellátott,
a kormányzati informatikai beszerzések
központosításával és az egyes informatikai
beruházások szükségességéről szóló döntés
központosításával kapcsolatos állami feladatait,
így különösen

Az Ávr.
Előleg
101/A. §-a szerint folyósítható
kiadott támogatói
okirat, kérelemre
hozott egyedi
támogatói
döntésben
foglaltak szerint
kiadott/kötött
támogatói okirat
vagy támogatási
szerződés útján

DKÜ Zrt., MÁK.

Támogatási
szerződés vagy
támogatói
okirat szerint.

Az Ávr.
–
84. §
(2) bekezdése
szerint
lehetséges
biztosítékok.

–

-

Egy összegben
vagy
részletekben,
időarányosan
szerződés
vagy
teljesítésarányosan szerint
történő
kifizetéssel,

-

-

-

-

Egy összegben
vagy részletekben,
időarányosan vagy
teljesítésarányosan
történő kifizetéssel

Az Ávr.
84. §
(2) bekezdése
szerint
lehetséges
biztosítékok.

-

-

Támogatási
szerződés vagy
támogatói
okirat szerint.
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szerződés
szerint

a) az egyes kormányzati informatikai
beruházások és beszerzések döntéselőkészítését,
b) az egyes kormányzati informatikai
beruházások és beszerzések engedélyezését,
c) az egyes kormányzati informatikai
beszerzések központosított megvalósítását.
Az előirányzat fedezetet nyújt a DKÜ Zrt.
működtetése kapcsán felmerülő kiadásokra is.
A költségvetési támogatás a támogatási igény
benyújtásakor már megkezdett vagy
megvalósult tevékenységekre is nyújtható.
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Az előirányzat forrást biztosít
a felhasználással kapcsolatos kincstári díjakra.

14.

384140

20/1/26 Magyar
Turisztikai
Ügynökség Zrt.
szakmai
feladatainak
ellátása

Az előirányzat fedezetet nyújt
1) a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
(a továbbiakban: MTÜ Zrt.) működtetése és
szakmai feladatainak ellátása kapcsán felmerülő
kiadások finanszírozására, továbbá a turisztikai
tárhelyszolgáltató rendszer kiépítésére és
működtetésére
a
turisztikai
térségek
fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény
végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: 235/2019.
Korm. rendelet) 1. § (4) bekezdése alapján,
ideértve a 235/2019. Korm. rendelet
(5) bekezdése szerinti feladatokat is.
2) a Harkányi Gyógy- és Strandfürdő
fejlesztéséhez szükséges egyes intézkedésekről
szóló 1837/2018. (XII. 27.) Korm. határozat
szerinti feladatokra;
3) az előirányzat felhasználásával kapcsolatos
kincstári díjak fedezetére.

MTÜ Zrt., helyi
önkormányzat és
az általa fenntartott
költségvetési szerv,
MK Igazgatás, MÁK.

Pályázati
rendszeren kívül
kérelemre hozott
egyedi támogatói
döntésben
foglaltak szerint
kiadott/kötött
támogatói okirat
vagy támogatási
szerződés, az
Ávr. 101/A. §-a
szerint kiadott
támogatói okirat
útján.

Előleg
folyósítható.

visszterhes
polgári jogi
szerződéssel

szerződés
szerint

Egy összegben
vagy részletekben,
időarányosan vagy
teljesítésarányosan
történő
kifizetéssel.

Támogatási
szerződés vagy
támogatói
okirat szerint.

Az Ávr.
–
84. §
(2) bekezdése
szerint
lehetséges
biztosítékok.

szerződés
szerint

szerződés
szerint

Támogatási
szerződés vagy
támogatói
okirat szerint.

Az Ávr.
–
84. §
(2) bekezdése
szerint
lehetséges
biztosítékok,
Vatv.
szerinti
pénzbeli
vagyoni
juttatás
esetében
a Kormány
vonatkozó
egyedi
döntése
szerint.

a Vatv. szerinti
pénzbeli
vagyoni
juttatás
esetében
a Kormány
vonatkozó
egyedi döntése
szerint

Vatv.
szerinti
pénzbeli
vagyoni
juttatás
esetében
a Kormány
vonatkozó
egyedi
döntése
szerint

Igénybe
vehető.

–

–

–
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A költségvetési támogatás a támogatási igény
benyújtásakor
már
megkezdett
vagy
megvalósult tevékenységekre is nyújtható.
15.

387917

20/1/27
Alapítványok,
köztestületek
támogatása

Az előirányzat fedezetet nyújt alapítványok és
egyéb
civil
szervezetek,
köztestületek
működésének, közfeladatai és szakmai feladatai
ellátásának támogatására, valamint
a vagyonkezelő alapítványokról szóló 2019. évi
XIII. törvény (a továbbiakban: Vatv.) szerinti
pénzbeli vagyoni juttatásra.
Az előirányzat forrást biztosít a felhasználással
kapcsolatos kincstári díjak fedezetére is.
A költségvetési támogatás a támogatási igény
benyújtásakor
már
megkezdett
vagy
megvalósult tevékenységre is nyújtható.

1. Batthyány Lajos
Alapítvány

Pályázati
Előleg
rendszeren kívül,
folyósítható;
kérelemre hozott
2. Kommentár
egyedi döntés
Alapítvány
alapján
3. Magyar Corvin-lánc kiadott/kötött
támogatói okirat
Testület
vagy támogatási
4. Egyéb alapítványok, szerződés útján,
civil szervezetek,
az Ávr. 101/A. §-a
köztestületek
szerint kiadott
5. Költségvetési szerv, támogatói okirat,
köztestületi
költségvetési szerv

Egy összegben
vagy részletekben,
időarányosan vagy
teljesítésarányosan
történő
kifizetéssel.

6. MÁK.

a Vatv.
szerinti
pénzbeli
vagyoni
juttatás
esetében
a Kormány
vonatkozó
egyedi
döntése
alapján
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a Kormánynak
a Vatv. 10/A. §-a
szerinti
vagyonjuttatásra
vonatkozó egyedi
döntése alapján
megállapodással

16.

visszterhes
polgári jogi
szerződéssel

szerződés
szerint

szerződés
szerint

szerződés
szerint

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 34. szám

	
  

21 Központi kezelésű előirányzatok
21/2 A Digitális Kormányzati
Ügynökség Zrt. tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos
bevételek és kiadások

17.

18.

388940

21/2/1
A Digitális
Kormányzati
Ügynökség Zrt.
tulajdonosi
joggyakorlása alá
tartozó
társaságok
tőkeemelése,
pótbefizetése

Az előirányzat fedezetet biztosít
a DKÜ Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá
tartozó gazdasági társaságok tőkeemelésének és
pótbefizetéseinek finanszírozására.

A DKÜ Zrt.
tulajdonosi
joggyakorlása alá
tartozó gazdasági
társaságok.

–

–

Alapítói határozat
útján,	
  
tőkeemelés,
pótbefizetés
jogcímen.	
  

Pótbefizetés
esetén
a szerződés
szerint.

–

DKÜ Zrt.

–

–

19.

391239

21/2/2
A Digitális
Kormányzati
Ügynökség Zrt.
tulajdonosi
joggyakorlása alá
tartozó
társaságok
támogatása

Az előirányzat fedezetet biztosít
a DKÜ Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá
tartozó gazdasági társaságok tulajdonosi
támogatására.

A DKÜ Zrt.
tulajdonosi
joggyakorlása alá
tartozó gazdasági
társaságok.

Az
államháztartásról
szóló 2011. évi
CXCV. törvény
szerinti, az állami
vagyon
felügyeletéért
felelős miniszter
jóváhagyása
esetén
a támogatási
szerződésben
vagy támogatói
okiratban
foglaltaknak
megfelelően.

Előleg
folyósítható.

Egy összegben
vagy
részletekben,
időarányosan
vagy
teljesítésarányosan
történő
kifizetéssel.

Támogatási
szerződés vagy
támogatói
okirat szerint.

az Ávr. 84. § DKÜ Zrt.
(2) bekezdése
szerint
lehetséges
biztosítékok.

–

–

„”
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2. melléklet
az 1/2021. (III. 3.) MK rendelethez
„2. melléklet a 2/2018. (XII. 28.) MK rendelethez
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak
feladatterve
A

1.

Áht.
azonosító

B

Cím
név

C

Alcím
név

D

E

Jogcímcsoport Jogcím
név
név

2.

2. Fejezeti kezelésű előirányzatok

3.

9. Gazdaságvédelmet
szolgáló miniszterelnöki
kabineti fejezeti
kezelésű előirányzatok

4.

360239

2/9/1 Turisztikai
fejlesztési
célelőirányzat

F

G

Kifizetésben részesülők köre

Az előirányzat fedezetet
nyújt
1) az MTÜ Zrt. turizmussal
és vendéglátással
kapcsolatos egyes
feladatainak ellátásához, így
a turisztikai térségek
fejlesztésének állami
feladatairól szóló 2016. évi
CLVI. törvényben, annak
felhatalmazása alapján
kihirdetett Korm.
rendeletekben, különösen
a Magyar Turisztikai
Ügynökség Zártkörűen
Működő Részvénytársaság
turizmussal és
vendéglátással kapcsolatos
egyes feladatainak
meghatározásáról szóló
61/2017.
(III. 20.) Korm. rendeletben
foglaltakra;
2) a Kisfaludy fejlesztési
program lebonyolítására, a
Nemzeti Turisztikai
Adatszolgáltató Központ
(NTAK) informatikai
rendszerével összefüggő
költségek finanszírozására,
kivéve
az informatikai
alapinfrastruktúra
működtetésének kiadásait;
3) a nemzeti
rendezvényekhez

Természetes személy,
adószámos magánszemély,
őstermelő, egyéni vállalkozó,
gazdasági társaság, civil
szervezet, egyéni cég,
szövetkezet, helyi önkormányzat
és az általa fenntartott
költségvetési szerv, köztestület,
költségvetési szerv és az általa
fenntartott költségvetési
intézmény, szakmai
érdekképviselet, egyházi jogi
személy, befektetési alapok és az
azok nevében eljáró alapkezelők,
MK Igazgatás, 98/2012.
(V. 15.) Korm. rendelet
2. § (1) bekezdés
a)–c) pontjában meghatározott
személyek és szervezetek,
MÁK. A nyújtott támogatás
teljes összege vagy bizonyos
része a támogatott tevékenység
megvalósításának
veszélyeztetése nélkül
a minisztérium vagy a
minisztérium nevében eljáró
kezelő szerv és
a kedvezményezett között
létrejött támogatási
jogviszonyban foglaltaknak
megfelelően harmadik személy
által is felhasználható.

Támogatás
biztosításának
módja

Az Ávr.
101/A. §-a szerint
kiadott támogatói
okirat, egyedi
támogatói
döntésben foglaltak
szerint
kiadott/kötött
támogatói okirat
vagy támogatási
szerződés és
pályázati kiírás
alapján kiadott/
kötött támogatói
okirat vagy
támogatási
szerződés útján,
az F:4 mező
17) pontja szerinti
támogatási célok
esetében támogatói
okirat útján.

I

J

K

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás módja

Visszafizetés
határideje

Előleg
folyósítható,
az F:4 mező
17) pontja
szerinti
támogatási
célok esetében
a támogatás
támogatási
előlegként
folyósítható.

Egy összegben vagy
részletekben,
időarányosan vagy
teljesítésarányosan,
az F:4 mező
17) pontja szerinti
támogatási célok
esetében egyösszegű
kifizetéssel.

Kezelői
megállapodás,
támogatási
szerződés vagy
támogatói
okirat szerint,
az F:4 mező
17) pontja
szerinti
támogatási
célok esetében
visszafizetési
kötelezettség
nincs.

L

Biztosíték

az Ávr. 84. §
(2) bekezdése
szerint
lehetséges
biztosítékok,
az F:4 mező
17) pontja
szerinti
támogatási
célok esetében
biztosítékot
nem kell
kikötni.

M

Kezelő
szerv

MTÜ Zrt.

N

O

Lebonyolító
szerv

Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

-

-
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Előirányzat célja

H

kapcsolódó közszolgáltatási
célú rendezvények
megszervezésére;
4) a Tour de Hongrie
kerékpáros körverseny
megrendezésével összefüggő
hazai és nemzetközi
kommunikációs és
promóciós, valamint
a rendezvény közvetítésével
kapcsolatos kiadásokra;
5) térségi turisztikai
fejlesztési projektek
lebonyolítására, célzott
támogatására;
6) egyéb turisztikai
fejlesztési projektek
lebonyolítására, célzott
támogatására;
7) turisztikai jelentőséggel
bíró fesztiválok,
rendezvények valamint
a kis- és középvállalkozások
ezeken való részvételének
támogatására;
8) ágazati jelentőségű
informatikai rendszerek
fejlesztésére és
működtetésére,
9) gasztronómiai projektek
lebonyolítására, célzott
támogatására;
10) célzott támogatások
nyújtására szakágazatokkal
összefüggő események,
projektek szervezéséhez;
11) a magyar
borturizmushoz, valamint
a magyar bor egységes
kommunikációjához
kapcsolódó feladatokra;
12) turizmusdiplomáciai feladatokkal
összefüggő, nem a fejezetnél
keletkező közvetlen
kiadások finanszírozására;
13) a „raktárkoncertek”
megvalósításához szükséges
intézkedésekről szóló
1470/2020. (VIII. 6.)
Korm. határozatban foglalt
feladatok finanszírozására,
különböző stúdiókban,
helyszíneken
„raktárkoncertek” és azok
online tartalomként történő
elérhetőségének
biztosítására, továbbá
cigányzenészek, valamint
népzenészek számára
támogatási programok
megvalósítására;
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Támogatás az igény
benyújtásakor már
megkezdett vagy
megvalósult tevékenységre
is nyújtható.
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14) a könnyűzene- és
fesztiválipar működéséhez
szükséges szakmai
fejlesztésekről szóló
1482/2020. (VIII. 7.)
Korm. határozatban foglalt
feladatok finanszírozására;
15) az idegenvezetők
tevékenységének
támogatásár;
16) a minőségi
vendéglátóipari beszállítói
tevékenység fenntartásának,
gasztronómiai jelentőségű
mezőgazdasági, halászati és
akvakultúra-termékek
előállításának,
feldolgozásának,
értékesítésének és
forgalmazásának
támogatását célzó
programok megvalósítására;
17) a 21. alcím szerint
nyújtott átmeneti támogatás
és a 22. alcím szerint
nyújtott fedezetlen állandó
költségekhez nyújtott
támogatás finanszírozására;
18) a turisztikai és
vendéglátóipari ágazat
szereplőinek a SARS-CoV-2
koronavírus-világjárványra
tekintettel történő
támogatására;
19) az előirányzat céljaihoz
kapcsolódóan határon túlra
nyújtott támogatáshoz,
összhangban a határon túli
költségvetési támogatások
sajátos szabályairól szóló
98/2012. (V. 15.)
Korm. rendeletben
[a továbbiakban:
98/2012. (V. 15.)
Korm. rendelet] foglaltakkal;
20) jogszabályban vagy
kormányhatározatban
l a turizmusért és a
vendéglátásért való
kormányzati felelősségi
körben meghatározott egyéb,
a turisztikai és a vendéglátási
szakágazattal kapcsolatos
célok végrehajtására;
21) az előirányzat
felhasználásával kapcsolatos
kincstári díjakra.
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387817

2/9/2 Aktív
kikapcsolódást
szolgáló
programok,
beruházások

Az előirányzat fedezetet
nyújt

Helyi önkormányzat és az általa
fenntartott költségvetési szerv,
nemzetiségi önkormányzat és
az általa fenntartott költségvetési
1. az aktív Magyarországért szerv, központi költségvetési
felelős kormánybiztos
szerv és az általa fenntartott
kinevezéséről és feladatairól költségvetési szerv, civil
szóló 1228/2020. (V. 15.)
szervezet, köztestületi
Korm. határozat alapján a
költségvetési szerv, egyházi jogi
kormánybiztos
személy, szakmai
feladatkörében az aktív és
érdekképviselet, gazdasági
ökoturisztikai fejlesztésekkel társaság, egyéni vállalkozó,
és ezek népszerűsítésével
egyéni cég, MÁK,
összefüggő feladatok
ellátására – ide nem érintve a a 98/2012. (V. 15.)
Korm. rendelet 2. §
kiemelt budapesti
fejlesztésekért és nemzetközi (1) bekezdés a)–c) pontjában
sportpályázatokért felelős
meghatározott személyek és
kormánybiztos
szervezetek.
kormányhatározatban és
A támogatás teljes összege vagy
jogszabályban rögzített
bizonyos része a támogatott
feladatait –, így különösen:
tevékenység megvalósításának
veszélyeztetése nélkül
a minisztérium vagy
a) kerékpárutak
a minisztérium nevében eljáró
fejlesztésével, a kerékpáros
lebonyolító szerv és
túraútvonalak kijelölésével,
a kedvezményezett között
a kerékpáros közlekedési
kampányok koordinálásával, megkötött szerződésnek
megfelelően harmadik személy
stratégia alkotásával,
által is felhasználható.

pályázati rendszeren Előleg
kívül kérelemre
folyósítható.
hozott egyedi
támogatói
döntésben foglaltak
szerint
kiadott/kötött
támogatói okirat
vagy támogatási
szerződés,
az Ávr. 101/A. §-a
szerint kiadott
támogatói okirat
útján.

Egy összegben vagy
részletekben,
időarányosan vagy
teljesítésarányosan.

Támogatási
szerződés vagy
támogatói
okirat szerint.

Az Ávr.
84. §
(2) bekezdése
szerint
lehetséges
biztosítékok.

-

Igénybe
vehető.

-
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5.

b) a velodromok
fejlesztésével,
a kerékpársport
infrastrukturális

1323

fejlesztéseinek
elősegítésével, a Tour de
Hongrie magyar kerékpáros
körverseny
megrendezésével,

visszterhes polgári
jogi szerződéssel

szerződés
szerint

szerződés
szerint

szerződés
szerint
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c) a Bejárható Magyarország
Program megvalósításával,
d) az aktív kikapcsolódás, a
természetjárás, a vízi-, a
kerékpáros- és a
lovasturizmus, valamint az
ökoturizmus és létesítményei
fejlesztésével,
e) a szabadidős vitorlázás, az
aktív táborozás, a
vándortáborok, a kisvasutak,
a hajtányozás, a
nyaralóhajózás, szabadidős
kikötők, valamint
magyarországi sípályák
fejlesztésével és
népszerűsítésével,
f) az országos
szabadidősport és
rendezvénysorozatok,
programok szervezésével és
koordinálásával,
g) a szabadtéri sportparkok,
bringaparkok, görparkok,
városi futópályák, vízi
szabadidős és raftingparkok,
via ferrata pályák és
sziklamászó iskolák,
falmászó termek
fejlesztésével,

i) az előirányzat céljaihoz
kapcsolódóan határon túlra
nyújtott támogatáshoz,
összhangban
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h) a turistaházak,
kulcsosházak fejlesztésének
koordinálásával, a Téry
Ödön Nemzeti Turistaházfejlesztési Program
megvalósításával, panzió,
üdülőház, közösségi
szálláshely, egyéb
szálláshely, gyermek- és
ifjúsági tábor, hegyi
menedékház, pihenőház
fejlesztéséhez,
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a 98/2012. (V. 15.)
Korm. rendeletben
foglaltakkal;
j) az a)–i) alpont szerinti
feladatokkal kapcsolatos
kutatások elvégzésével,
megalapozó tanulmányok,
tervek, koncepciók,
kiadványok, infrastrukturális
fejlesztések kidolgozásával,
megvalósításával, a szakmai
civil szervezetekkel történő
egyeztetések
koordinálásával, a hazai
aktív kikapcsolódás
népszerűsítésével
összefüggő feladatokra;
2. az aktív Magyarországért
felelős kormánybiztos
részére kormányhatározatban
a feladatkörébe utalt egyéb
feladatok végrehajtására;
3. az előirányzat
felhasználásával kapcsolatos
kincstári díjakra.
Támogatás az igény
benyújtásakor már
megkezdett vagy
megvalósult tevékenységre
is nyújtható.
6.

387906

2/9/3 Róheimvilla
rekonstrukciója

Az előirányzat fedezetet Magyar Corvin-lánc Testület,
nyújt
a
Róheim-villa MÁK.
műemlékingatlan
felújítására, a köztestület és
a Magyar Corvin-lánc
Iroda
elhelyezésének
támogatására.
Támogatás a támogatási
igény benyújtásakor már
megkezdett,
vagy
megvalósult tevékenységre
is nyújtható.
Az
előirányzat
forrást
biztosít
a felhasználással kapcsolatos
kincstári díjak fedezetére is.

pályázati rendszeren Előleg
kívül, kérelem
folyósítható.
alapján hozott
egyedi támogatói
döntésben foglaltak
szerint
kiadott/kötött
támogatói okirat
vagy támogatási
szerződés,
az Ávr. 101/A. §-a
szerint kiadott
támogatói okirat
útján.

Egy összegben vagy
részletekben,
időarányosan vagy
teljesítésarányosan
történő kifizetéssel.

Támogatási
szerződés vagy
támogatói
okirat szerint.

Az Ávr.
84. §
(2) bekezdése
szerint
lehetséges
biztosítékok.

–

–

–

„ ”
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A belügyminiszter 6/2021. (III. 3.) BM rendelete
a központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről
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 13. alpontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium
fejezetben szabályozott központi kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályait az 1. melléklet tartalmazza.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

A XIV.fejezet
Belügyminisztérium
fejezet 2021. kiadási
évi költségvetési
kiadási
központi
kezelésű előirányzatainak
feladatterve
A XIV. Belügyminisztérium
2021. évi költségvetési
központi
kezelésű
előirányzatainak
feladatterve
A

1

Áht.
azonosító

2
3

B

Címnév

C

Alcímnév

D

Jogcímcsop.

E

Jogcím
név

Központi kezelésű előirányzatok
384873

Európai Uniós és
nemzetközi
projektek/programok
megvalósításához
kapcsolódó kiadások

F

Előirányzat célja

–
A belügyminiszter
(a továbbiakban:
miniszter) szakmai
felelősségi körébe
tartozó európai uniós
vagy nemzetközi
forrásból támogatott
projektek – beleértve az
Európai Unió által
közvetlenül
társfinanszírozott
projekteket is –,
támogatási programok,
konstrukciók
megvalósításához,
előkészítéséhez,
pályáztatásához, illetve
európai uniós vagy
nemzetközi
stratégiákban
megfogalmazott
elvárásokhoz történő
alkalmazkodást,
feladatoknak való
megfelelést elősegítő
pilotjellegű
projektekhez és az
Európai Unió vagy
nemzetközi szervezet
által meghatározott
tagállami feladatok
hatékony ellátásának
előkészítéséhez
kapcsolódó költségek
finanszírozásához
1. likviditási támogatás
nyújtható a kiadások
megelőlegezésére;
2. vissza nem térítendő
támogatás nyújtható
a) az el nem számolható
költségek
finanszírozására
(ideértve különösen az
el nem számolható
általános forgalmi adó

G

Kifizetésben részesülők köre

–
a) Belügyminisztérium
(a továbbiakban: BM)
igazgatása
b) a miniszter irányítása
alá tartozó költségvetési
szervek
c) a BM-mel
megállapodást kötött
szervezetek
d) a nemzetközi
kötelezettségvállalásból
eredő feladatokat
végrehajtó szerv,
szervezet,
együttműködési rendszer

H

Támogatás biztosításának módja

I

Támogatási
előleg

J

Rendelkezésre bocsátás módja

–

K

Visszafizetés határideje

L

Biztosíték

M

Kezelő
szerv

N

O

Lebonyolító
szerv

Európai uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Egy összegben vagy
részletekben, időarányosan.

–

–

–

–

–

Az előirányzat terhére támogatási
igény alapján költségvetési
támogatás nyújtható – támogatói
okirat alapján – a G:3 mező
b)–d) pontjában foglalt
kedvezményezettek részére.

Igen

Egy összegben vagy
részletekben, időarányosan.

A kifizetésben részesülő
az F:3 mező 1. pontja szerint
(kiadások megelőlegezésére)
kapott támogatást, valamint
az F:3 mező 2. pontja szerint
(vissza nem térítendő
támogatás) kapott
támogatásból fel nem
használt összeget, vagy ahol a
támogatói okirat a teljes
támogatás visszafizetését írja
elő, ott a támogatói okiratban
meghatározott időpontig
köteles visszafizetni
a támogató részére.

–

–

–

A támogatói
okiratban az
államháztartásról
szóló törvény
végrehajtásáról
szóló 368/2011.
(XII. 31.)
Korm. rendelet
(a továbbiakban:
Ávr.) 84. §
(2) bekezdése
szerinti biztosíték
köthető ki.
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1. melléklet a …./2021. (... ...) BM rendelethez

1. melléklet a 6/2021. (III. 3.) BM rendelethez
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összegét, a
szabálytalanságból
fakadó korrekció
összegét, a támogatási
korlátok miatt el nem
számolható összegeket,
el nem számolható
előkészítési, pályázatírási
és -összeállítási vagy
projektzáráshoz
kapcsolódó költséget),
b) az előírt önrész vagy
saját erő biztosítására,
c) önkéntes hozzájárulás
nyújtására.
4

384884

Belügyi Alapok
2014–2020

I. Az F:4 mező
1–3. pontja tekintetében
BM igazgatása

II. Az F:4 mező
1–2. pontja tekintetében:
a) egyesület a párt
kivételével,
b) köztestület,
c) egyházi jogi személy,
d) alapítvány,
e) közalapítvány,
f ) szövetkezet,
g) jogi személyiséggel
rendelkező egyéb
szervezet,
h) helyi önkormányzat,
i) nemzetiségi
önkormányzat,
j) önkormányzati társulás,
k) nem a miniszter
irányítása alá tartozó
költségvetési szerv,
l) nemzetközi szervezet,
m) kormányközi szervezet,
n) gazdasági társaság

–

Az előirányzat terhére támogatási
igény alapján
– támogatási szerződés vagy
támogatói okirat alapján –
költségvetési támogatás a
következő kiválasztási módok
szerint nyújtható:
1. A támogatás támogatási igény
alapján nyújtható:
a) Közvetlen kijelöléssel kell
kiválasztani azt a támogatási
igényt, amely esetében az adott
tevékenység jellege vagy a
támogatás igénylőjének jogállása
nem teszi lehetővé a nyílt eljárással
történő kiválasztást, vagy a
tervezett tevékenységet a
költségvetési támogatás igénylője
jogszabályi felhatalmazás alapján,
kizárólagos hatáskörrel látja el.
b) Korlátozott eljárással kell
kiválasztani azt a támogatási
igényt, amely esetében az adott
tevékenység vagy a megvalósító
III. Az F:4 mező 1–3. pontja szervezet típusa annak szakmai
tekintetében
vagy egyéb sajátossága miatt nem
a miniszter irányítása alá
teszi lehetővé a nyílt eljárással vagy
tartozó költségvetési szerv a közvetlen kijelöléssel történő
kiválasztást.
c) A Felelős Hatóság a
kedvezményezett egyedi
kérelmére a tervezés, kiválasztási
eljárás vagy a támogatási
szerződés megkötésének vagy a
támogatási okirat kiadásának
időpontjában előre nem látható ok
miatt a támogatási szerződésben
vagy a támogatói okiratban

–

Amennyiben a BM igazgatása
a kedvezményezett, a Felelős
Hatóság egyedi döntése
alapján egy összegben vagy
részletekben, időarányosan
vagy teljesítményarányosan.

–

–

–

–

–

Igen

A támogatási szerződés vagy
támogatói okirat vagy egyedi
döntés alapján egy
összegben vagy
részletekben, időarányosan
vagy teljesítményarányosan.

–

Az Ávr. 84. §
(2) bekezdése
szerinti biztosíték
köthető ki.

–

–

–
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1. Az előirányzat
a Belügyi Alapok
keretében a
2014–2020-as időszakra
a migrációs áramlások
hatékony menedzselése
érdekében a Közös
Európai Menekültügyi
Rendszer fejlesztését, a
legális migrációnak és
a harmadik országbeli
migránsok hatékony
integrációjának
támogatását, hatékony
visszatérési stratégiák
erősítését szolgáló
tevékenységhez
használható fel a
Menekültügyi, Migrációs
és Integrációs Alap
létrehozásáról, a
2008/381/EK tanácsi
határozat módosításáról,
valamint az 573/2007/EK
és az 575/2007/EK
európai parlamenti és
tanácsi határozatok és
a 2007/435/EK tanácsi
határozat hatályon kívül
helyezéséről szóló,
2014. április 16-i
516/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi
rendeletben, valamint
a Menekültügyi,
a Migrációs és az
Integrációs Alapra,
valamint a rendőrségi
együttműködés,
a bűnmegelőzés és
a bűnözés elleni
küzdelem, valamint
a válságkezelés pénzügyi
támogatására szolgáló
eszközre vonatkozó
általános rendelkezések
megállapításáról szóló,
2014. április 16-i

rögzített uniós és hazai
költségvetési támogatás összegét
megemelheti (többlettámogatás)
az esélyegyenlőség biztosítása
mellett.
d) Az a)–c) pontban meghatározott
kivétellel a támogatás biztosítására
nyílt projekt kiválasztási eljárással
kerülhet sor.
e) Egyszerűsített nyílt eljárással kell
kiválasztani a támogatási igényt,
ha kizárólag a támogatást igénylő
jogosultsága és a felhívásban
előírt, mérlegelést nem igénylő
értékelési szempontok vizsgálatára
kerül sor, és nem állnak fenn a
közvetlen kijelölés feltételei.
2. Beruházási célú projektek
esetében a felhívásban
meghatározottakat figyelembe
véve támogatásban az részesülhet,
aki vállalja, hogy a beruházás teljes
értéken történő elszámolása
esetén a számviteli törvény szerinti
aktiválástól számítva
a) informatikai célú beruházás
esetén
3 évig,
b) eszközbeszerzés esetén
5 évig,
c) infrastrukturális beruházás,
valamint az elszámolhatósági
útmutatóban meghatározott
eszközök esetén
10 évig
a megvalósított beruházást a
projekt céljaival összhangban
üzemelteti.
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514/2014/EU európai
parlamenti és a tanácsi
rendeletben
meghatározottak szerint.
2. Az előirányzat
a Belügyi Alapok
keretében a
2014–2020-as időszakra
a külső határok
igazgatását,
a közös uniós
vízumpolitikát, a rendőri
együttműködést,
a szervezett bűnözés
megelőzését és az ellene
folyatott küzdelmet,
valamint válságkezelést
szolgáló tevékenység
támogatására a Belső
Biztonsági Alap részét
képező, a rendőrségi
együttműködés, a
bűnmegelőzés és a
bűnözés elleni küzdelem,
valamint a válságkezelés
pénzügyi támogatására
szolgáló eszköz
létrehozásáról és
a 2007/125/IB tanácsi
határozat hatályon kívül
helyezéséről szóló,
2014. április 16-i
513/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi
rendeletben és
a Belső Biztonsági Alap
részét képező, a külső
határok és a vízumügy
pénzügyi támogatására
szolgáló eszköz
létrehozásáról és az
574/2007/EK határozat
hatályon kívül
helyezéséről szóló,
2014. április 16-i
515/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi
rendeletben, valamint
a Menekültügyi,
a Migrációs és az
Integrációs Alapra,
valamint a rendőrségi
együttműködés, a
bűnmegelőzés és a
bűnözés elleni küzdelem,
valamint a válságkezelés
pénzügyi támogatására
szolgáló eszközre
vonatkozó általános
rendelkezések
megállapításáról szóló,
2014. április 16-i
514/2014/EU európai

A Felelős Hatóság üzemeltetési
kötelezettséget írhat elő a nem
beruházási célú projektben
beszerzett, általa egyedileg
megjelölt eszközre nézve.
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parlamenti és a tanácsi
rendeletben
meghatározottak szerint,
valamint
3. az 1. és 2. pontban
foglalt rendeletek szerint
a részben európai uniós
forrás terhére
jóváhagyott, osztott
finanszírozású projektek
el nem számolható
hozzájárulásának
finanszírozására
használható fel.
5

384928

Belügyi Alapok
2021–2027

Az előirányzat
a 2021–2027 közötti
időszakban a Belső
Biztonsági Alapból,
a Menekültügyi és
Migrációs Alapból,
valamint az Integrált
Határigazgatási Alap –
Határigazgatás és
Vízumeszközből
származó támogatások,
a részben európai uniós
forrás terhére
jóváhagyott, osztott
finanszírozású projektek
el nem számolható
hozzájárulásának,
továbbá a jogelőd
Alapok kapcsán
keletkező tagállami
visszafizetési
kötelezettségek
finanszírozására
használható fel.

I. BM igazgatása

II.
a) egyesület, a párt
kivételével,
b) köztestület,
c) egyházi jogi személy,
d) alapítvány,
e) közalapítvány,
f ) szövetkezet,
g) jogi személyiséggel
rendelkező egyéb
szervezet,
h) helyi önkormányzat,
i) nemzetiségi
önkormányzat,
j) önkormányzati társulás,
k) költségvetési szerv,
l) nemzetközi szervezet,
m) kormányközi szervezet,
n) gazdasági társaság
III. BM

–

–

Az Irányító Hatóság egyedi
döntése alapján egy
összegben vagy részletekben,
időarányosan vagy
teljesítményarányosan.

–

–

–

–

–

A vonatkozó jogszabályok szerint.

Igen

A támogatási szerződés
vagy támogatói okirat vagy
egyedi döntés alapján egy
összegben vagy
részletekben, időarányosan
vagy teljesítményarányosan.

–

A támogatási
szerződésben vagy
támogatói
okiratban
a vonatkozó
jogszabályok
szerinti biztosíték
köthető ki.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 11/2021. (III. 3.) 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. §

(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 [a továbbiakban: 62/2016. (XII. 28.)
NFM rendelet] 4. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Hivatal a pályázatokat az energiapolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) felkérésére írja ki. A Hivatal
megkeresésére a pályázatok kiírását megelőzően a miniszter meghatározza a pályázati kiírás fontosabb elemeit, különös
tekintettel az alábbiakra:]
„d) névleges teljesítőképesség szerinti pályázati kategóriák és a pályázók névleges teljesítőképesség szerinti
kategóriákba sorolásához alkalmazandó szabályok;”
(2) A 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 4. § (2) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
[A Hivatal a pályázatokat az energiapolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) felkérésére írja ki. A Hivatal
megkeresésére a pályázatok kiírását megelőzően a miniszter meghatározza a pályázati kiírás fontosabb elemeit, különös
tekintettel az alábbiakra:]
„f ) a tervezett telephely földrajzi elhelyezkedése, földhasználati jellege, művelési ága, minőségi osztályba sorolása,
aranykorona értéke szerinti pályázati kategóriája.”

2. §		
A 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Hivatal elkészíti a kiírási dokumentációt, valamint a pályázati kiírásról hirdetményt tesz közzé magyar és
angol nyelven a honlapján, az Európai Unió Hivatalos Lapjában, valamint magyar nyelven legalább két országos
napilapban. A hirdetmény közzétételének időpontja az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététel napja.
A kiírások időpontjának meghatározásakor a Hivatal figyelembe veszi a szélerőművek létesítésére, valamint
a geotermikusenergia-koncessziókra vonatkozó pályázatok ütemezését is.”
3. §		
A 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 7. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pályázati eljárásból az adott pályázat vonatkozásában ki kell zárni a pályázót, ha)
„a) a pályázatban tett bármely nyilatkozatával szemben a pályázati eljárás során olyan információ merül fel, amely
alapján megállapítható, hogy a pályázó nem a valóságnak megfelelő nyilatkozatot tett,”
4. §		
A 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az értékelő bizottsági tag vagy póttag megbízatása megszűnik, ha
a) az Értékelő Bizottság megszűnik,
b) a tag vagy póttag megbízatását – annak összeférhetetlensége esetén – az Értékelő Bizottság elnöke a tag
kijelölésére jogosult javaslatára visszavonja,
c) a tag vagy póttag a megbízatásáról lemond, vagy
d) a tag vagy póttag elhalálozik.”
5. §		
A 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § (1) Az Értékelő Bizottság a következő feladatokat látja el:
a) elvégzi a pályázatok teljeskörűségének vizsgálatát, hiánypótoltatását, és ezt jegyzőkönyvben rögzíti,
b) értékeli a pályázatokat, és ennek eredményéről jegyzőkönyvet készít,
c) összefoglaló értékelést készít, amelyben pályázati kategóriánként megállapítja az érvényes pályázatok sorrendjét
az ajánlati ár szerint.
(2) Az Értékelő Bizottság a pályázati eljárás során folyamatosan jogosult ellenőrizni az e rendeletben és a kiírási
dokumentációban előírtak betartását.
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(3) Az Értékelő Bizottság a pályázatot a benyújtási határidő lejártától számított 45 munkanapon belül megvizsgálja
abból a szempontból, hogy
a) a benyújtott dokumentumok alapján a pályázó megfelel-e az e rendeletben és a kiírási dokumentációban
meghatározott követelményeknek,
b) a benyújtott pályázat megfelel-e az e rendeletben, egyéb vonatkozó jogszabályokban és a kiírási
dokumentációban meghatározott követelményeknek.
(4) Ha a beérkezett pályázat nem teljeskörűen tartalmazza a szükséges adatokat és dokumentumokat, akkor
az Értékelő Bizottság – a 14. § (1) bekezdés b) pontja kivételével – legfeljebb egy alkalommal és 15 napos
határidővel a pályázót a hiányok pótlására hívhatja fel.
(5) A hiányok pótlására biztosított határidők lejártát követően az Értékelő Bizottság 30 napon belül megállapítja,
hogy a pályázók és pályázatok a kiírási feltételeknek megfelelnek-e, és elkészíti az összefoglaló értékelését.
(6) Ha az Értékelő Bizottság megállapítja, hogy a pályázóval vagy a pályázattal szemben valamely kizáró ok áll
fenn, a pályázót az érintett pályázatai vonatkozásában a Hivatal – összhangban a 7. § (4) bekezdésével és a 14. §
(1) bekezdésével – kizárja az eljárásból, és a pályázat érvénytelenségéről a 16. § szerint határozatot hoz.”
6. §		
A 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A pályázatok benyújtási határidejét követő harmadik munkanapon az Értékelő Bizottság ügyrendjében
meghatározott számú tagja jelenlétében a pályázatokat közjegyző bontja fel, és erről jegyzőkönyvet készít. A Hivatal
a bontástól számított 3 munkanapon belül a honlapján közleményben teszi közzé a pályázók és a pályázatok
azonosító adatait (pályázó neve, létesítés helye, igényelt kapacitás, erőműegység típusa) és a benyújtott ajánlati
árakat.”
7. §		
A 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha megállapítást nyer, hogy a döntést valamely pályázó akár hamis adatszolgáltatással, akár bármely más
magatartással tisztességtelen módon befolyásolta, akkor pályázata érvénytelen, vagy a már kiadott támogatási
jogosultságát a Hivatal erre vonatkozó határozata alapján elveszíti, és az általa ezen időpontig kapott támogatás
jogellenesnek minősül, amelynek megállapítására és visszafizetésére a Metár kormányrendelet 19. §-a irányadó.”
8. §		
A 62/2016. (XII. 28.) NFM rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § (1) A Hivatal – az Értékelő Bizottság 12. § (5) bekezdésében meghatározott összefoglaló értékelésének
elkészítését követő 5 munkanapon belül – megállapítja a pályázati eljárás eredményes vagy eredménytelen voltát,
és erről a honlapján közleményt tesz közzé.
(2) Ha a Hivatal a pályázati eljárás eredményességét vagy a 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eredménytelenségét
állapítja meg, az (1) bekezdés szerinti közlemény közzétételét követő 15 munkanapon belül – a Hivatal
eljárása során kibocsátott hiánypótlási felhívás esetén a hiányok pótlására biztosított határidők lejártát követő
15 munkanapon belül –, hivatalból indított hatósági eljárás keretében meghozott határozatokban a benyújtott
pályázatokat
a) a 13. § (2) bekezdésével összhangban, egészében vagy – a 4. § (7) bekezdésében meghatározott esetben –
részben nyertesnek nyilvánítja,
b) érvénytelenné nyilvánítja, vagy
c) az a) és b) pont alá nem tartozó esetben elutasítja.
(3) A (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti esetben a Hivatal az ajánlati biztosítékot felszabadítja.
(4) A Hivatal (2) bekezdés szerinti döntésében meghatározza:
a) az alkalmazandó induló támogatott árat a nyertes ajánlata alapján,
b) a támogatás alá eső villamos energia maximális mennyiségét a kiírási dokumentáció szerinti kihasználási mutatók
alapján,
c) a támogatás időtartamát a kiírási dokumentáció szerinti támogatási időtartam és a nyertes pályázó által igénybe
vett egyéb támogatások alapján,
d) a kiírási dokumentáció alapján a kereskedelmi üzem kezdetére vonatkozó határidőt,
e) a kiírási dokumentáció alapján a teljesítési biztosíték benyújtásának és felszabadításának lépéseit.
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(5) Ha a pályázó a pályázati eljárás során figyelembe vettől eltérő mértékű egyéb támogatásban részesül, azt
köteles 8 napon belül bejelenteni a Hivatalnak, és kérelmezni a működési támogatás időtartamának a Metár
kormányrendelet szerinti módosítását. A kérelemhez csatolni kell az elnyert egyéb állami támogatásra vonatkozó
hiteles dokumentumokat. A Hivatal a kérelem alapján dönt a működési támogatás időtartamának módosításáról.
(6) A Hivatal az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról
és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 18/A–18/D. §-ának megfelelő
adatszolgáltatás során a támogatástartalmat a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia működési
támogatásának mértékéről szóló rendelet szerinti, vonatkozó képletnek megfelelően állapítja meg.”
9. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
		
		

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

A köztársasági elnök 98/2021. (III. 3.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
27. § (3) bekezdése alapján – az innovációért és technológiáért felelős miniszter javaslatára – Döbrössy János Sándort
2021. március 1. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2021. február 15.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. február 23.
		
		

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

KEH ügyszám: KEH/00643-2/2021.

A köztársasági elnök 99/2021. (III. 3.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
27. § (3) bekezdése alapján – az innovációért és technológiáért felelős miniszter javaslatára – Dr. Kurucz Mihályt
2021. március 1. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2021. február 15.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. február 23.
		
		

KEH ügyszám: KEH/00643-3/2021.

Dr. Palkovics László s. k.,
innovációért és technológiáért felelős miniszter
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A köztársasági elnök 100/2021. (III. 3.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
27. § (3) bekezdése alapján – az innovációért és technológiáért felelős miniszter javaslatára – Dr. Sándor Istvánt
2021. március 1. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2021. február 15.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. február 23.
		
		

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

KEH ügyszám: KEH/00643-4/2021.

A köztársasági elnök 101/2021. (III. 3.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
27. § (3) bekezdése alapján – az innovációért és technológiáért felelős miniszter javaslatára – Szegnerné dr. Dancs
Henriette-et 2021. március 1. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2021. február 15.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. február 23.
		
		

KEH ügyszám: KEH/00643-5/2021.

Dr. Palkovics László s. k.,
innovációért és technológiáért felelős miniszter
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A köztársasági elnök 102/2021. (III. 3.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
27. § (3) bekezdése alapján – az innovációért és technológiáért felelős miniszternek a fenntartóval egyetértésben
tett javaslatára – Dr. Vasa Lászlót 2021. március 1. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2021. február 15.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. február 23.
		
		

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

KEH ügyszám: KEH/00645-2/2021.

A köztársasági elnök 103/2021. (III. 3.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
27. § (3) bekezdése alapján – az innovációért és technológiáért felelős miniszter javaslatára – Dr. Szabó Sándort
2021. március 1. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2021. február 15.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. február 23.
		
		

KEH ügyszám: KEH/00646-2/2021.

Dr. Palkovics László s. k.,
innovációért és technológiáért felelős miniszter
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A köztársasági elnök 104/2021. (III. 3.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
27. § (3) bekezdése alapján – az innovációért és technológiáért felelős miniszter javaslatára – Dr. Kusza Szilviát
2021. március 15. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2021. február 15.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. február 23.
		
		

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

KEH ügyszám: KEH/00744-2/2021.

A Kormány 1086/2021. (III. 3.) Korm. határozata
a digitalizációt szolgáló nemzetközi tanulmányi versenyrendszerekben történő fokozott részvételről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy Magyarországon kerüljön megrendezésre a 2023. évi Nemzetközi Informatikai Diákolimpia
(a továbbiakban: Diákolimpia);
2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhely: 1016 Budapest, Naphegy tér 8., adószám: 23733251-2-41) által vezetett konzorciummal
együttműködve, az 1. pontban foglalt feladat megvalósítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket,
melynek keretében
a)
lássa el kézjegyével a pénzügyi felelősségvállalásra vonatkozó nyilatkozatot, valamint
b)
az általa benyújtott pályázat alapján lássa el a Diákolimpia megszervezésének teljes körű előkészítését és
koordinálását;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy vizsgálja meg külső partnerek, szponzorok,
valamint európai uniós források bevonhatóságát a finanszírozásba, és ez alapján tegyen javaslatot a hazai
költségvetést terhelő finanszírozási szükséglet csökkentésére;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a 2022. évi és a 2023. évi központi költségvetés tervezését megelőzően, legkésőbb az adott év
április 15-éig
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4. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a 3. pont szerint lefolytatott vizsgálatot követően,
a külső partnerek, szponzorok által, illetve európai uniós forrás terhére nem finanszírozható költségek biztosítása
érdekében a pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon az 1. pontban szereplő feladat végrehajtása érdekében
a)
a 2022. évben legfeljebb 173 532 200 forint,
b)
a 2023. évben legfeljebb 1 475 028 300 forint
rendelkezésre állásáról a központi költségvetés XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetében;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében a 2022. évi központi költségvetés tervezése során
a b) alpont tekintetében a 2023. évi központi költségvetés tervezése során
5. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva,
az 1. pontban szereplő feladat végrehajtása érdekében, a vállalható kötelezettségvállalás felső korlátját
a)
a 2022. év vonatkozásában legfeljebb 173 532 200 forintban,
b)
a 2023. év vonatkozásában legfeljebb 1 475 028 300 forintban
állapítja meg;
6. egyetért a World Robot Olympiad 2022. évtől történő nemzetközi kiterjesztésével;
7. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon
a 6. pontban szereplő feladat végrehajtása érdekében, a 2022. évtől évi legfeljebb 240 880 380 forint rendelkezésre
állásáról a központi költségvetés XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetében;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2022. évtől évente, az adott évi központi költségvetés tervezése során
8. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy vizsgálja meg külső partnerek, szponzorok,
az érintett országok, valamint európai uniós források bevonhatóságát a finanszírozásba, és ez alapján tegyen
javaslatot a hazai költségvetést terhelő finanszírozási szükséglet csökkentésére.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
folyamatosan, illetve a 2022. évtől az adott évi központi költségvetés tervezése során
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1087/2021. (III. 3.) Korm. határozata
a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj 2021. évben történő megvalósításához szükséges fejezeten belüli
előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva a Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj 2021. évben történő megvalósítása érdekében 21 400 000 forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
1. Célelőirányzatok alcím, 31. Nemzetiségi célú költségvetési támogatások jogcímcsoport, 1. Nemzetiségi szakmai
támogatások jogcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség igazgatása cím
javára, az 1. melléklet szerint.
Felelős:
pénzügyminiszter
a miniszterelnök általános helyettese
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.

Államháztartási egyedi
azonosító
294502

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

1

30

Kiemelt
előir.
szám

K1
K2
K3
1

386317

31

1

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Miniszterelnökség
Miniszterelnökség igazgatása

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

20 980 000
264 000
156 000

Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Nemzetiségi célú költségvetési támogatások
Nemzetiségi szakmai támogatások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

K1
K2
K3

Módosítás
(+/-)
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-20 980 000
-264 000
-156 000

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

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

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

294502

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

1
30

Alcím
szám

1

386317

Jogcím
csop.
szám

31

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Miniszterelnökség igazgatása
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Nemzetiségi célú költségvetési támogatások
Nemzetiségi szakmai támogatások

1

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár

TÁMOGATÁS

21 400 000

-21 400 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

1 példány

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

időarányos
teljesítésarányos
egyéb: azonnal

Összesen

I.n.év

21 400 000

II.n.év

III.n.év

IV.n.év

21 400 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1088/2021. (III. 3.) Korm. határozata
a Magyar Falu Program – sportparkok építése alprogram keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz
szükséges fedezet biztosításáról
A Kormány a Magyar Falu Program keretében megvalósuló egyes programelemekkel összefüggő intézkedések végrehajtásához
szükséges feladatokról és a „30 éve szabadon” emlékév programjáról szóló 1124/2019. (III. 13.) Korm. határozat végrehajtásához
szükséges, valamint a XI. Miniszterelnökség fejezetet és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetet érintő 2019. évi
forrásátcsoportosításról szóló 1504/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat 1. pont a) és c) alpontja szerinti feladat végrehajtása
érdekében, valamint a Magyar Falu Program – sportparkok építése alprogram keretében megvalósuló egyes beruházásokhoz
szükséges fedezet biztosításáról szóló 1653/2020. (X. 9.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1653/2020. (X. 9.) Korm. határozat]
4. pontjában foglaltakkal összefüggésben
1. egyetért a Magyar Falu Program keretében megvalósuló sportparkok építése alprogram harmadik üteme szerinti
19 településen előkészített sportparkberuházás programszerű kormányzati magasépítési beruházásként történő
megvalósításával;
2. az 1. pont szerinti beruházások megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek
felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére
a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét 134 955 330 forintban határozza meg;
3. a 2. pont szerinti összeg finanszírozása érdekében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 134 955 330 forint egyszeri
átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
4. az 1653/2020. (X. 9.) Korm. határozat 2. pontja szerinti összeg 2021. évi részének részbeni finanszírozása érdekében
az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 363 130 091 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el,
a 2. melléklet szerint.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XLVII. Gazdaságvédelmi Alap
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XLVII.

Cím
szám

3

384551

Alcím
szám

2

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

8

K6

5

379528

Kiemelt
előir.
szám

K6

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Gazdaságvédelmi Alap
Gazdaságvédelmi Alap - Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások
Programszerű magasépítési beruházások
Sportpark beruházások megvalósítása
Beruházások
Beruházási tartalék
Beruházások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

I. n. év

II. n. év

134 955 330
-134 955 330

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

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

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

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár 1 példány

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

Összesen
134 955 330

III. n. év

IV. n. év

134 955 330

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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2. melléklet az 1088/2021. (III. 3.) Korm. határozathoz
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.
forintban
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XLVII.

Cím
szám

2

376273
3
384551

Alcím
szám

1

2

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

1

Kiemelt
előir.
szám

K8

8

K6

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Gazdaságvédelmi Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
Magyar Falu program
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Gazdaságvédelmi Alap - Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások
Programszerű magasépítési beruházások
Sportpark beruházások megvalósítása
Beruházások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

-363 130 091

363 130 091

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

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

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

Fejezet
szám

XLVII.
376273

Cím
szám

2

Alcím
szám

1

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

1

Magyar Államkincstár 1 példány

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Gazdaságvédelmi Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
Magyar Falu program

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

TÁMOGATÁS

-363 130 091

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

Összesen

I. n. év

363 130 091

II. n. év

III. n. év

IV. n. év

363 130 091

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1089/2021. (III. 3.) Korm. határozata
a nyíregyházi stadion beruházás megvalósításáról
A Kormány a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztési
beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és
az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014. (I. 30.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti táblázat „A” oszlopának 16. sorában
meghatározott sportlétesítmény-fejlesztés előkészítése és megvalósítása érdekében
1. egyetért
a)
a nyíregyházi stadion beruházás (a továbbiakban: Beruházás) előkészítésével és megvalósításával az ingatlannyilvántartás szerinti Nyíregyháza belterület 1391/2 és 1391/2/A helyrajzi számú ingatlanokon azzal, hogy
a Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek a Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésébe kerüljenek,
b)
a Beruházáshoz kapcsolódó egyéb szabadidős és sportcélú fejlesztések (a továbbiakban: Fejlesztések)
az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 4. § (7) bekezdés
a) pontja és (8) bekezdése szerinti kormányzati magasépítési beruházásként történő előkészítésével és
megvalósításával az ingatlan-nyilvántartás szerinti Nyíregyháza belterület 1391/1 és 1391/4 helyrajzi számú
ingatlanokon;
2. a Beruházás és a Fejlesztések előkészítése és megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható
kötelezettségek felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási
keret terhére a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét 19 194 668 659 forintban határozza
meg;
3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva, a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 3. Gazdaságvédelmi Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési
Beruházások cím, 1. Egyedi magasépítési beruházások alcímet a 36. Nyíregyházi stadion beruházás és a kapcsolódó
szabadidős és sportcélú fejlesztések előkészítése és megvalósítása jogcímcsoporttal egészíti ki;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
4. a 2. pont szerinti összeg 2021. évi részének finanszírozása érdekében az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva 607 695 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
5. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával
gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2022–2023. évi részeinek rendelkezésre állásáról a 2022–2023. évi központi
költségvetés kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó fejezetében.
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2022–2023. évi központi költségvetés tervezése során
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1089/2021. (III. 3.) Korm. határozathoz
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap

Államháztartási egyedi
azonosító

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.

Fejezet

Cím

Alcím

Jog-

Jog-

Kiemelt

Fejezet

Cím

Alcím

Jog-

Jog-

szám

szám

szám

cím
csop.
szám

cím
szám

előir.
szám

név

név

név

cím
csop.
név

cím
név

XLVII.

3

391240
379528

1

36

K6

5

K6

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Gazdaságvédelmi Alap
Gazdaságvédelmi Alap - Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások
Egyedi magasépítési beruházások
Nyíregyházi stadion beruházás és a kapcsolódó szabadidős és sportcélú fejlesztések előkészítése és megvalósítása
Beruházások
Beruházási tartalék
Beruházások

Módosítás

A módosítás

(+/-)

következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

607 695 000
-607 695 000

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

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

I.n.év

II. n.év

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

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

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár 1 példány

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

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen
607 695 000

III.n.év

IV.n.év

607 695 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1090/2021. (III. 3.) Korm. határozata
a Gazdaságvédelmi Akcióterv és a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében a Budai fonódó
villamoshálózat fejlesztésének II. üteme – Műegyetem rakparti villamosvonal megtervezésével összefüggő
egyes intézkedésekről szóló 1460/2020. (VII. 30.) Korm. határozat módosításáról
1. A Gazdaságvédelmi Akcióterv és a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében a Budai fonódó
villamoshálózat fejlesztésének II. üteme – Műegyetem rakparti villamosvonal megtervezésével összefüggő egyes
intézkedésekről szóló 1460/2020. (VII. 30.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1460/2020. (VII. 30.) Korm. határozat]
a következő 5/A. és 5/B. ponttal egészül ki:
(A Kormány a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében, összhangban a Magyarország Kormánya és Budapest Főváros
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodásban meghatározott feladatok végrehajtásával, a Fővárosi
Közfejlesztések Tanácsa javaslata alapján, a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések megvalósítása érdekében)
„5/A. egyetért azzal, hogy a 2. pont végrehajtása érdekében az 5. pontban biztosított forráson felül további
49 400 000 forint központi költségvetési támogatás kerüljön biztosításra;
5/B. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
49 400 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló
2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség
igazgatása cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
1. Célelőirányzatok alcím, 10. BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. működésének és szakmai feladatainak
támogatása jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal”
2. Az 1460/2020. (VII. 30.) Korm. határozat a következő 6/A. ponttal egészül ki:
(A Kormány a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében, összhangban a Magyarország Kormánya és Budapest Főváros
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodásban meghatározott feladatok végrehajtásával, a Fővárosi
Közfejlesztések Tanácsa javaslata alapján, a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések megvalósítása érdekében)
„6/A. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 6. pont szerint kibocsátott támogatói okiratot
az 5/B. pont szerint biztosított költségvetési többlettámogatás terhére az 1. pontban meghatározott cél
megvalósítása érdekében legfeljebb további 49 400 000 forint összegben módosítsa;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a forrás rendelkezésre állását követően azonnal”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1090/2021. (III. 3.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.

Államháztartási
egyedi azonosító
294502

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

1
30

Kiemelt
előir.
szám

K3

Fejezet
név

Alcím
név

Államháztartási
egyedi azonosító

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Dologi kiadások

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

-49 400 000

BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. működésének és szakmai feladatainak
támogatása
Egyéb működési célú kiadások

K5
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Cím
szám

Jogcím
név

Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok

10

Fejezet
szám

Jogcím
csop.
név

Miniszterelnökség
Miniszterelnökség igazgatása

1

353695

Cím
név

49 400 000

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

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

Államháztartási
egyedi azonosító

294502

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

1
30

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Miniszterelnökség igazgatása
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok

1

353695
10
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

-49 400 000

BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. működésének és szakmai feladatainak
támogatása

49 400 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

1 példány

forintban

időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

Összesen

I.n.év

49 400 000

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

49 400 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1091/2021. (III. 3.) Korm. határozata
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és a Johannita Segítő Szolgálat működéséhez szükséges
intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy
a)
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (a továbbiakban: Máltai Szeretetszolgálat) és
b)
a Johannita Segítő Szolgálat
hosszú távú karitatív tevékenységének ellátása céljából működésükhöz központi költségvetési forrás biztosítása
szükséges;
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli
a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok címnek a 48. Kincstári díj alcímmel
történő kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az 1. pont a) alpontja szerinti cél megvalósítása érdekében – az emberi
erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon
a)
a 2021. évre 140 000 000 forint többletforrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 19. Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti
és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő célelőirányzatok alcím, 16. Egyes szociális és
fogyatékossággal élők társadalmi szervezeteinek támogatása jogcímcsoport, valamint 70 000 forint
forrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 48. Kincstári díj alcíme javára,
b)
a 2022. évtől évi 140 070 000 forint forrás beépülő jelleggel történő biztosításáról a központi költségvetés
1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az a) alpont tekintetében azonnal
a b) alpont tekintetében a 2022. évtől az adott évi központi költségvetés tervezése során
4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – a Máltai Szeretetszolgálat
részére a koronavírus világjárvány elleni védekezés támogatása érdekében gondoskodjon 25 000 000 forint
többletforrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 19. Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét
elősegítő célelőirányzatok alcím, 16. Egyes szociális és fogyatékossággal élők társadalmi szervezeteinek támogatása
jogcímcsoport, valamint 12 500 forint forrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 48. Kincstári díj alcíme javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – az 1. pont b) alpontja szerinti
cél megvalósítása érdekében gondoskodjon
a)
a 2021. évre 52 550 000 forint többletforrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 19. Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti
és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő célelőirányzatok alcím, 16. Egyes szociális és
fogyatékossággal élők társadalmi szervezeteinek támogatása jogcímcsoport, valamint 26 275 forint
forrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 48. Kincstári díj alcíme javára,
b)
a 2022. évtől évi 52 576 275 forint forrás beépülő jelleggel történő biztosításáról a központi költségvetés
1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az a) alpont tekintetében azonnal
a b) alpont tekintetében a 2022. évtől az adott évi központi költségvetés tervezése során
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6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az 1. pont a) alpontja szerinti cél megvalósítása
érdekében támogatói okirat kibocsátásáról
a)
a 3. pont a) alpontja és a 4. pont szerinti forrás terhére 165 000 000 forint összegben,
b)
a 3. pont b) alpontja szerinti forrás terhére 140 000 000 forint összegben
a Máltai Szeretetszolgálat mint kedvezményezett részére elszámolási kötelezettség, a fel nem használt támogatási
összeg tekintetében pedig visszafizetési kötelezettség rögzítésével;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az a) alpont tekintetében a 3. pont a) alpontja és a 4. pont szerinti forrás rendelkezésre állását
követő 30 napon belül
a b) alpont tekintetében a 2022. évtől az adott évi forrás rendelkezésre állását követő
30 napon belül
7. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az 1. pont b) alpontja szerinti cél megvalósítása
érdekében az 5. pont szerinti forrás terhére támogatói okirat kibocsátásáról 52 550 000 forint összegben a Johannita
Segítő Szolgálat mint kedvezményezett részére elszámolási kötelezettség, a fel nem használt támogatási összeg
tekintetében pedig visszafizetési kötelezettség rögzítésével.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az 5. pont a) alpontja szerinti forrás tekintetében a rendelkezésre állását követő 30 napon belül
az 5. pont b) alpontja szerinti forrás tekintetében a 2022. évtől az adott évi forrás rendelkezésre
állását követő 30 napon belül
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1092/2021. (III. 3.) Korm. határozata
egészségügyi eszközök a Szlovák Köztársaság számára történő biztosításáról
A Kormány
1. a koronavírus-járvány okozta nemzetközi helyzetre tekintettel a veszélyhelyzet ideje alatt az állam tulajdonában
álló gyógyszerek, orvostechnikai eszközök, valamint egyéni védőeszközök járvány megelőzéséhez, terjedésének
megakadályozásához szükséges hasznosításáról, továbbá az állami, egyes önkormányzati fenntartású egészségügyi
intézmények kötelezettségvállalásának egyes szabályairól szóló 692/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §-a alapján
az állam tulajdonában álló, az 1. melléklet szerinti lélegeztetőgépek tulajdonjogának ingyenes átruházásáról
dönt a Kukkonia Polgári Társulás (a továbbiakban: kijelölt átvevő) számára felvidéki egészségügyi intézmények
megsegítése érdekében;
2. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az átadás-átvétel megvalósításának céljából vegye fel
a kapcsolatot a kijelölt átvevővel, és működjön közre az átadás-átvétel megvalósítása kapcsán a belügyminiszterrel,
a 3. pont szerint;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
belügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
e kormányhatározat közzétételét követő 30 napon belül
3. felhívja a belügyminisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az 1. pont szerinti állami vagyonelemek
tulajdonosi joggyakorlója, így az Országos Kórházi Főigazgatóság felé, az átadás végrehajtása érdekében.
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
a 2. pont szerinti kapcsolatfelvétel megtörténtét követő 30 napon belül
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1092/2021. (III. 3.) Korm. határozathoz
Lélegeztetőgépek
A

B

Sorszám

Gyári szám

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

P5AH2008198
P5AH2008632
P5AH2008725
P5AH2008709
P5AH2008486
P5AH2008742
P5AH2008314
P5AH2008444
P5AH2008568
P5AH2008247
P5AH2008671
P5AH2008546
P5AH2008668
P5AH2008394
P5AH2008600
P5AH2008559
P5AH2008669

A Kormány 1093/2021. (III. 3.) Korm. határozata
a Stratégiai Légiszállítási Képességről szóló többoldalú Egyetértési Megállapodás második módosításáról
szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Stratégiai Légiszállítási Képességről szóló többoldalú Egyetértési Megállapodás második módosításáról
szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a honvédelmi minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott szövegének
– a jóváhagyás fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
4. jóváhagyja a Megállapodás kihirdetéséről szóló kormányrendelet tervezetét, és elrendeli a Megállapodás
szövegének végleges megállapítását követően annak a Magyar Közlönyben való kihirdetését;
5. felhatalmazza a honvédelmi minisztert, hogy a Megállapodás Magyar Közlönyben történő kihirdetését követően
a Megállapodás részes feleit a letéteményes nemzet útján a Megállapodáshoz tett nyilatkozatról tájékoztassa.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1094/2021. (III. 3.) Korm. határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a földgáz Magyar
Köztársaság területén történő tranzitszállítását szolgáló gázvezeték megépítésével kapcsolatos
együttműködésről 2008. február 28. napján aláírt Megállapodás megszüntetéséről szóló Jegyzőkönyv
szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyar Köztársaság Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a földgáz
Magyar Köztársaság területén történő tranzitszállítását szolgáló gázvezeték megépítésével kapcsolatos
együttműködésről 2008. február 28. napján aláírt Megállapodás megszüntetéséről szóló Jegyzőkönyv
(a továbbiakban: Jegyzőkönyv) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza az innovációért és technológiáért felelős minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Jegyzőkönyv
bemutatott szövegének – a jóváhagyás fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Jegyzőkönyv szövege végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
4. jóváhagyja a Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló kormányrendelet tervezetét, és elrendeli a Jegyzőkönyv szövegének
végleges megállapítását követően annak a Magyar Közlönyben történő kihirdetését.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

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

