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Kormányrendeletek

A Kormány 669/2021. (XII. 2.) Korm. rendelete
a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés g) pontjában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16. §
(11) bekezdésében a „tíz” szövegrész helyébe a „húsz” szöveg lép.
2. §		
Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 670/2021. (XII. 2.) Korm. rendelete
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 6. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírusvilágjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 50. § (4) bekezdésében
meghatározottakon túl, legfeljebb 2022. június 30. napjáig terjedő időszakra a villamos energia egyetemes
szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet szerinti nem lakossági felhasználók esetében
alkalmazandó árszabás szerint jogosult egyetemes szolgáltatóval határozott idejű villamosenergia-vásárlási
szerződést kötni az a felhasználó, amely
a)
a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes
intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet]
2. § (1) bekezdése szerint, a 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésében meghatározott adatok
alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül,
b)
az összes foglalkoztatotti létszáma legfeljebb 10 fő, és
c)
létesítő okiratának aláírására, illetve – egyéni vállalkozó esetén – nyilvántartásba vételére
2021. november 22. előtt került sor.

10057

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 220. szám

2. §

(1) A felhasználó a Vet. szerinti egyetemes szolgáltatóhoz tett igénybejelentéssel egyidejűleg büntetőjogi felelőssége
tudatában nyilatkozik az 1. §-ban előírt feltételek teljesüléséről, valamint arról, hogy az egyetemes szolgáltatóval
kötendő villamosenergia-vásárlási szerződés tekintetében közbeszerzésre kötelezettnek minősül-e, vagy ezen
kötelezettsége alól mentesül-e.
(2) Az egyetemes szolgáltató a szerződéskötést követően bármikor jogosult az 1. § szerinti jogosultságot alátámasztó
iratokat a felhasználótól bekérni és ellenőrizni. Ha az egyetemes szolgáltató tudomására jut, hogy a felhasználó
az 1. § szerinti szerződéskötési jogosultsággal nem rendelkezik, akkor a jogviszony fennállása alatt felhasznált
villamos energiát az adott hónapra vonatkozó átlagos HUPX másnapi órás piaci ár kétszeresének, de legalább
az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron kell a felhasználóval
elszámolni.

3. §		
Az egyetemes szolgáltatóval megkötésre kerülő villamosenergia-vásárlási szerződésre egyebekben az általános
rendelkezések alkalmazandók, azzal, hogy az 1. § szerinti felhasználókat az egyetemes szolgáltatással járó ellátási
kötelezettségen és áralkalmazáson kívül egyéb kedvezmény nem illeti meg.
4. §

(1) Ha a felhasználó villamosenergia-vásárlási szerződése lehetővé teszi a felmondást vagy elállást, és a felhasználó
villamosenergia-kereskedőhöz intézett felmondásra vagy elállásra vonatkozó jognyilatkozatának kézhezvételére
a)
a hónap első és tizenötödik napja között kerül sor, a villamosenergia-vásárlási szerződés a hónap utolsó
napján,
b)
a hónap tizenhatodik és utolsó napja között kerül sor, a villamosenergia-vásárlási szerződés a következő
hónap utolsó napján
szűnik meg, ha egyébként a kereskedőváltás feltételei teljesülnek.
(2) A felhasználó az (1) bekezdés szerinti esetben a 2. § (1) bekezdése szerinti igénybejelentéséhez köteles megadni
a villamosenergia-kereskedő nevét, székhelyét, a jognyilatkozattal érintett villamosenergia-vásárlási szerződés
időtartamát, valamint a szerződött villamos energia mennyiségét és egységárát.
(3) A villamosenergia-kereskedő az (1) bekezdés szerinti jognyilatkozat kézhezvételét követő öt napon belül köteles
a kereskedőváltással érintett egyetemes szolgáltató részére a felhasználó által igénybe venni kívánt, vele szerződött
villamosenergia-mennyiségből az egyetemes szolgáltató által történő ellátás időszakára, az egyetemes szolgáltató
által történő ellátás kezdete és a vele szerződött időszak vége közötti időszakra arányosan eső mennyiséget
a villamosenergia-vásárlási szerződés megkötésekor érvényes egységáron, zsinórtermékként vételre felajánlani.
(4) Az egyetemes szolgáltató a felajánlást követő nyolc napon belül dönt arról, hogy a (3) bekezdés alapján köt-e
a villamosenergia-kereskedővel szerződést. Az egyetemes szolgáltató a főbb szerződéses elemeket tartalmazó
mintaszerződést az e rendelet hatálybalépését követő öt napon belül benyújtja a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra. A jóváhagyásra irányuló eljárás ügyintézési határideje öt nap.
A jóváhagyott mintaszerződést az egyetemes szolgáltató honlapján közzéteszi.
(5) A felhasználó az 1. § szerinti, egyetemes szolgáltatóval megkötött villamosenergia-szerződésének megszűnését
követően az 1. § szerinti jogosultságra alapozva egyetemes szolgáltatóval való szerződéskötéskor ismételten nem
hivatkozhat.

5. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
(2) A 6. § az e rendelet kihirdetését követő 17. napon lép hatályba.

6. §

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 671/2021. (XII. 2.) Korm. rendelete
az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő
alkalmazásáról
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírusvilágjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Ehat. tv.) 15. § (1) bekezdés a) pontjában
foglalt energiamegtakarítási kötelezettséget a kötelezett fél 2022. december 31. napjáig teljesítheti.
(2) Az (1) bekezdés nem érinti a kötelezett fél 2022. évre vonatkozó energiamegtakarítási kötelezettségét megállapító,
az Ehat. tv. 15. § (1) bekezdés b) pontja alapján fennálló kötelezettségét.
(3) Az a kötelezett fél, amely e rendelet hatálybalépéséig az Ehat. tv. 15. § (1) bekezdés a) pontja szerinti
energiamegtakarítási kötelezettséget teljesítette, azt az Ehat. tv. e rendelet hatálybalépésekor hatályos szabályai
szerint elszámolhatja.

2. §		
Az Ehat. tv. 15/F. §-ában foglaltaktól eltérően a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2023. március 31.
napjáig a nem teljesített energiamegtakarítási kötelezettség után bírságot nem szab ki.
3. §		
Az Ehat. tv. 21/B. § (1) bekezdés a) pontjában előírt energetikai szakreferens igénybevételére vonatkozó
kötelezettség 2022. november 15. napjától alkalmazandó.
4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.
(2) Az 5. § az e rendelet kihirdetését követő 19. napon lép hatályba.

5. §

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 672/2021. (XII. 2.) Korm. rendelete
az adatváltozás-kezelési szolgáltatás részletszabályairól
A Kormány
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi
integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § d)–f ) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 10. § és az 1. melléklet tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés g) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 11. § és a 2. melléklet tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 6., 13., 14. és
21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 12. § és a 3. melléklet tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 12. és 19. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
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a 13. § tekintetében a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (1) bekezdés 10. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 14. §, valamint a 4. és 5. melléklet tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés
5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések
1. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
közreműködő: az adatváltozás-kezelési szolgáltatás (a továbbiakban: szolgáltatás) igénybevételével
kapcsolatos regisztrációs és bejelentési folyamatokban az ügyfél nevében és megbízásából eljáró fővárosi és
megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának kormányablaka;
2.
szolgáltatói kapcsolattartó: a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei
kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi
CXXVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) 1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti csatlakozó szolgáltató és a Khtv.
1. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti harmadik fél szolgáltató által szerződéses dokumentációban kijelölt
természetes személy, aki az üzemeltetővel a szerződéses jogviszony keretében kapcsolatot tart, illetve eljár;
3.
ügyfél: a Khtv. 1. § (2) bekezdésében meghatározott személy.

2. Az üzemeltetőre és az AVSZ rendszerre vonatkozó általános rendelkezések
2. §

(1) A Kormány adatváltozás-kezelési szolgáltatóként a Pest Megyei Kormányhivatalt (a továbbiakban: üzemeltető)
jelöli ki.
(2) Az ügyfél a szolgáltatást közreműködő útján is igénybe veheti. A közreműködő a fővárosi és megyei
kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 52. §-a
alapján jár el.

3. §

(1) Az üzemeltető feladatai:
a)
a csatlakozás- és szolgáltatás-menedzsment ellátása;
b)
a csatlakozási szerződésnek a csatlakozott szolgáltatókkal és a harmadik fél szolgáltatókkal való megkötése,
szükség esetén módosítása, megszüntetése;
c)
a szolgáltatással kapcsolatos ügyfél-kapcsolattartási, tájékoztatási és adminisztratív feladatok ellátása,
biztosítva a hibabejelentés lehetőségét;
d)
a szolgáltatással kapcsolatos kommunikációs és képzési feladatok koordinációja és
e)
az adatváltozás-kezelési szolgáltatási rendszer (a továbbiakban: AVSZ rendszer) üzemeltetése.
(2) Az AVSZ rendszer elektronikus felületének használatát érintő lakossági ügyfélszolgálati feladatok ellátását
az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 40. § 3. pontja szerinti
Kormányzati Ügyfélvonal (a továbbiakban: ügyfélszolgálat) biztosítja. Az ügyfélszolgálat ennek keretében
a következő szolgáltatások ellátását biztosítja:
a)
segítségnyújtás az AVSZ rendszerbe való belépéshez;
b)
ügyfelek támogatása az AVSZ rendszer használata során;
c)
az AVSZ rendszer működésével összefüggő panaszok, közérdekű bejelentések, észrevételek fogadása és
továbbítása az üzemeltető felé.

3. A csatlakozott szolgáltató regisztrációjának feltételei, csatlakozási szerződés
4. §

(1) Az üzemeltető a Khtv. 1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti csatlakozott szolgáltatókkal, valamint a Khtv. 1. §
(1) bekezdés 6. pontja szerinti harmadik fél szolgáltatókkal (a továbbiakban együtt: csatlakozott szolgáltató) köthet
szerződést a szolgáltatás igénybevételéről, amely egyedi szerződésből és általános szerződési feltételekből áll
(a továbbiakban együtt: csatlakozási szerződés).
(2) A csatlakozási szerződés tartalmazza
a)
a csatlakozott szolgáltató nevét, székhelyét,
b)
a szolgáltatói kapcsolattartó személy elérhetőségét,
c)
a csatlakozással kapcsolatos feladatok vállalására vonatkozó nyilatkozatot,
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d)
a csatlakozás tesztelésére és az éles üzem megkezdésére vonatkozó szabályokat,
e)
a felek felelősségére vonatkozó rendelkezéseket, a felek közötti vitarendezés módját,
f)
a felek közötti együttműködés szabályait, valamint
g)
a szerződés módosításának, megszűnésének feltételeit.
(3) Az üzemeltető a csatlakozási szerződés megkötését megelőzően ellenőrzi, hogy a csatlakozott szolgáltató a Khtv.
20/Q. § (3) bekezdése és az e rendelet alapján jogosult-e csatlakozásra. Az üzemeltető a csatlakozó szolgáltatót
szükség esetén hiánypótlására hívja fel.
(4) A csatlakozott szolgáltató a szolgáltatásban való részvételre akkor jogosult, ha a csatlakozási szerződést
az üzemeltetővel megkötötte, és minden, az üzemeltető által a csatlakozási szerződésben előírt feltételt teljesít.

4. A csatlakozási szerződés módosítása, megszűnése
5. §

(1) A csatlakozott szolgáltató 8 napon belül tájékoztatja az üzemeltetőt minden olyan változásáról, amely kihatással van
a csatlakozási szerződésre, és szükség esetén kezdeményezi annak módosítását.
(2) Az üzemeltető a csatlakozott szolgáltatót a csatlakozási szerződés tervezett módosításáról legkésőbb a módosítás
hatálybalépését megelőző 60. napig az általános szerződési feltételekben meghatározott módon értesíti.
(3) Ha a csatlakozott szolgáltató a csatlakozási szerződés (2) bekezdés szerinti módosítását nem tudja teljesíteni,
vagy az számára egyéb hátrányos rendelkezést tartalmaz, arról az üzemeltetőt haladéktalanul, de legkésőbb
az üzemeltető értesítésének kézhezvételét követő 8 napon belül írásban értesíti az akadályok részletes ismertetése
mellett. Az üzemeltető és a csatlakozott szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül egyeztet az akadályok elhárítása
érdekében. A csatlakozott szolgáltató a módosítás végrehajtását kizárólag alapos okkal tagadhatja meg. Alapos
oknak minősül különösen, ha a módosítás végrehajtásának technikai feltételei nem állnak fenn, és annak időigénye
vagy költsége miatt a módosítás végrehajtása nem lehetséges, vagy ha a módosítás végrehajtása jogszabályba
ütközne.
(4) Ha a csatlakozott szolgáltató a (2) bekezdésben rögzített értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül
a módosítással kapcsolatban kifogást az üzemeltetővel nem közöl, az a szerződésmódosítás elfogadásának minősül.
A csatlakozott szolgáltató figyelmét a jelen bekezdésben rögzítettekre az üzemeltető a (2) bekezdés szerinti
értesítésben felhívja.
(5) A csatlakozási szerződés megszűnik
a)
a csatlakozott szolgáltató és az üzemeltető írásbeli közös megegyezése alapján,
b)
a csatlakozott szolgáltató írásbeli rendes felmondásával indokolás nélkül vagy
c)
a csatlakozott szolgáltató vagy az üzemeltető írásbeli rendkívüli felmondása esetén.

5. A szolgáltatás tartalma
6. §

(1) A szolgáltatás biztosítása keretében az üzemeltető
a)
azonosítja az ügyfelet, valamint a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jogosultságát,
b)
kezeli az ügyfél által közölt, továbbá közhiteles nyilvántartásból származó, törvényben meghatározott
adatokat,
c)
összeállítja és elküldi az ügyféli bejelentéseket tartalmazó adatcsomagokat a csatlakozott szolgáltatók
részére,
d)
a csatlakozott szolgáltató jelzése alapján értesíti az ügyfelet, ha a csatlakozott szolgáltató nem tudja
azonosítani az ügyfelet,
e)
az ügyfél ez irányú rendelkezése esetén értesítést küld az ügyfél által megadott kapcsolattartási címre.
(2) A szolgáltatás igénybevételekor a csatlakozott szolgáltató
a)
fogadja az AVSZ rendszer által továbbított adatcsomagokat,
b)
azonosítja az ügyfelet és kezeli a továbbított adatokat,
c)
a Khtv. szerint értesítést küld az üzemeltető felé a nem beazonosítható ügyfélről.

7. §		
Az ügyfélnek a felhasználó-változási bejelentés során a szerződés megkötéséhez szükséges jogcímmel kell
rendelkeznie, és erről a bejelentés során nyilatkoznia kell. A csatlakozott szolgáltató a szerződés fennállása alatt
a jogcímet alátámasztó okiratokat jogosult az ügyféltől bekérni. Ha a csatlakozott szolgáltató tudomására jut, hogy
az ügyfél a szerződéskötéshez szükséges jogcímmel nem rendelkezik, jogosult a szerződést azonnali hatállyal
felmondani.
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6. A szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek regisztrációja és jogosultságai
8. §

(1) Az ügyfél a szolgáltatást az általános szerződési feltételek elfogadása, valamint a Khtv. 20/Q. § (1) bekezdése szerinti
regisztrációt követően jogosult igénybe venni.
(2) Az ügyfél a regisztráció során megadott adatokon túl a regisztrációt követően létrehozott ügyfélprofiljában
rögzítheti az automatizált adatváltozás-bejelentési szolgáltatás igénybevételére vonatkozó nyilatkozatait.
(3) Az ügyfélprofilban rögzített adatainak naprakészen tartásáról az ügyfél gondoskodik, kivéve
a)
automatizált adatváltozás-bejelentési szolgáltatás igénybevétele esetén a szolgáltatással érintett adatok,
illetve
b)
a Khtv. 20/R. § (4) bekezdése szerint közhiteles nyilvántartásból átvett adatok
tekintetében.

7. Záró rendelkezések
9. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 6–8. §, a 10–14. § és az 1–5. melléklet 2022. január 1-jén lép hatályba.

10. §		
A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R1.) 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
11. §

(1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007.
(X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 22/A. § (1e) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1e) A felhasználó elhalálozása esetén az elhalálozás tényét legkésőbb annak napjától számított hat hónapon belül
kell a villamosenergia-kereskedő számára bejelenteni. A bejelentésnek legalább az (1b) bekezdés a) pontja, b) pont
ba) alpontja, valamint d)–g) pontja szerinti adatokat kell tartalmaznia, figyelemmel az (1g) bekezdésben előírtakra.”
(2) Az R2. 22/A. §-a a következő (1g) bekezdéssel egészül ki:
„(1g) A felhasználónak az (1) bekezdés szerinti bejelentés során a villamosenergia-kereskedővel létrehozandó
villamosenergia-vásárlási szerződés megkötéséhez szükséges jogcímmel rendelkeznie, és erről a bejelentés során
nyilatkoznia kell.”
(3) Az R2. „Villamosenergia-kereskedelem” alcíme a következő 22/F. §-sal egészül ki:
„22/F. § A villamosenergia-kereskedő a villamosenergia-vásárlási szerződés fennállása alatt a jogcímet alátámasztó
okiratokat jogosult a felhasználótól bekérni. Ha a villamosenergia-kereskedő tudomására jut, hogy a felhasználó
a szerződéskötéshez szükséges jogcímmel nem rendelkezik, jogosult a villamosenergia-vásárlási szerződést azonnali
hatállyal felmondani.”
(4) Az R2. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

12. §

(1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R3.) 23/B. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A felhasználónak az (1) bekezdés szerinti bejelentés során a földgázkereskedővel létrehozandó
földgázkereskedelmi szerződés megkötéséhez szükséges jogcímmel rendelkeznie, és erről a bejelentés során
nyilatkoznia kell.”
(2) Az R3. 23/B. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A felhasználó elhalálozása esetén az elhalálozás tényét legkésőbb annak napjától számított hat hónapon belül
kell a földgázkereskedő számára bejelenteni. A bejelentésnek legalább a (4) bekezdés a) pontja, b) pont ba) alpontja,
valamint d)–g) pontja szerinti adatokat kell tartalmaznia, figyelemmel a (6a) bekezdésben foglaltakra.”
(3) Az R3. „Kereskedelem” alcíme a következő 23/D. §-sal egészül ki:
„23/D. § A földgázkereskedő a földgázkereskedelmi szerződés fennállása alatt a jogcímet alátámasztó okiratokat
jogosult a felhasználótól bekérni. Ha a földgázkereskedő tudomására jut, hogy a felhasználó a szerződéskötéshez
szükséges jogcímmel nem rendelkezik, jogosult a földgázkereskedelmi szerződést azonnali hatállyal felmondani.”
(4) Az R3. 1. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

10062

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 220. szám

13. §		
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013.
(II. 27.) Korm. rendelet
a)
60. § (5) bekezdésében a „formanyomtatványon” szövegrész helyébe a „formanyomtatványon vagy
a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és
a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 1. § (1) bekezdés
2. pontjában meghatározott adatváltozás-kezelési szolgáltatás útján (a továbbiakban: adatváltozás-kezelési
szolgáltatás)” szöveg,
b)
60. § (6) bekezdésében a „formanyomtatványon” szövegrész helyébe a „formanyomtatványon vagy
adatváltozás-kezelési szolgáltatás útján” szöveg
lép.
14. §

(1) A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalról szóló 86/2019. (IV. 23.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 7. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(2) Az R4. 12. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 672/2021. (XII. 2.) Korm. rendelethez
1. Az R1. 3. melléklet 21.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„21.1. A felhasználó személyében bekövetkezett változást a régi és az új felhasználó írásban vagy adatváltozáskezelési szolgáltatás útján köteles a távhőszolgáltatónak a felhasználó személyében bekövetkezett változástól
számított 15 napon belül bejelenteni. A távhőszolgáltató a bejelentést követő 15 napon belül köteles az új
felhasználó részére a közszolgáltatási szerződés megkötésére írásban ajánlatot tenni.”
2. Az R1. 3. melléklet 21.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„21.3. A 21.1. és a 21.2. pontok szerinti bejelentésnek tartalmaznia kell az új felhasználó vagy a díjfizető személyének
azonosításához szükséges adatokat a felhasználási hely, illetőleg az épületrész pontos megjelölését és a változás
időpontját. A távhőszolgáltató a tulajdonváltozás igazolására alkalmas okirat bemutatását kizárólag akkor
kérheti, ha kétséges az új felhasználó vagy a díjfizető személy jogosultsága. A számlázás módosítását az előbbi
bejelentésben megjelölt időponttól, – ha a bejelentés az előírt határidőn túl történik – legkorábban a bejelentés
beérkezése időpontjától lehet igényelni a távhőszolgáltatótól.”

2. melléklet a 672/2021. (XII. 2.) Korm. rendelethez
1. Az R2. 2. számú melléklet 11. pontja a következő 11.5. alponttal egészül ki:
„11.5. A hálózati engedélyes a hálózathasználati szerződés fennállása alatt a jogcímet alátámasztó okiratokat
jogosult a felhasználótól bekérni. Ha a hálózati engedélyes tudomására jut, hogy a felhasználó a szerződéskötéshez
szükséges jogcímmel nem rendelkezik, jogosult a hálózathasználati szerződést azonnali hatállyal felmondani.”
2. Az R2. 2. számú melléklet 13. pont 13.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„13.1. Ha a felhasználási helyen a felhasználó személye megváltozik, a felhasználó a bekövetkező változást
legkésőbb – a 13.6. alpontban foglalt kivétellel – a változástól számított 15 napon belül köteles a hálózati
engedélyesnek az üzletszabályzatban foglaltak szerint bejelenteni, és annak rendelkezései szerint eljárni.
A felhasználó a bejelentés keretében a hálózathasználati szerződést is felmondja. A bejelentésnek
– a 13.6. alpontban foglalt kivétellel – tartalmaznia kell legalább a 22/A. § (1b) bekezdés a), b) és d)–g) pontjában
foglaltakat, figyelemmel a 22/A. § (1g) bekezdésében előírtakra, és a felhasználó hálózathasználati szerződés
felmondására irányuló nyilatkozatát.”
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3. Az R2. 2. számú melléklet 13. pont 13.6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„13.6. A felhasználó elhalálozása esetén az elhalálozás tényét legkésőbb annak napjától számított hat hónapon belül
kell az elosztó számára bejelenteni. A bejelentésnek legalább a 22/A. § (1b) bekezdés a) pontja, b) pont ba) alpontja,
valamint d)–g) pontja szerinti adatokat kell tartalmaznia, figyelemmel a 22/A. § (1g) bekezdésében előírtakra.”

3. melléklet a 672/2021. (XII. 2.) Korm. rendelethez
1. Az R3. 1. számú melléklet 14. pontja a következő 14.2. alponttal egészül ki:
„14.2. A földgázelosztó az elosztóhálózat-használati szerződés fennállása alatt a jogcímet alátámasztó okiratokat
jogosult a felhasználótól bekérni. Ha a földgázelosztó tudomására jut, hogy a felhasználó a szerződéskötéshez
szükséges jogcímmel nem rendelkezik, jogosult az elosztóhálózat-használati szerződést azonnali hatállyal
felmondani.”
2. Az R3. 1. számú melléklet 17. pont 17.5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„17.5. Ha a felhasználó a felhasználási helyen a szolgáltatás igénybevételével felhagy, a 23/B. § (3) bekezdésében
meghatározott eset kivételével köteles azt – a 17.13. alpontban foglalt kivétellel – a változástól számított 15 napon
belül bejelenteni az őt ellátó földgázelosztónak, és a bejelentés keretében az elosztóhálózat-használati szerződését
felmondani. A bejelentésnek – a 17.13. alpontban foglalt kivétellel – a 23/B. § (4) bekezdésében meghatározott
adatokat kell tartalmaznia, figyelemmel a 23/B. § (6a) bekezdésében előírtakra, továbbá új felhasználó esetében
az új felhasználó a bejelentéshez az elosztóhálózat-használati szerződés megkötésére irányuló igénybejelentését
csatolhatja.”
3. Az R3. 1. számú melléklet 17. pont 17.13. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„17.13. A felhasználó elhalálozása esetén az elhalálozás tényét legkésőbb annak napjától számított hat hónapon
belül kell a földgázelosztó számára bejelenteni. A bejelentésnek legalább a 23/B. § (4) bekezdés a) pontja, b) pont
ba) alpontja, valamint d)–g) pontja szerinti adatokat kell tartalmaznia, figyelemmel a 23/B. § (6a) bekezdésében
előírtakra.”

4. melléklet a 672/2021. (XII. 2.) Korm. rendelethez
Az R4. 7. melléklete a következő 34–36. ponttal egészül ki:
„34. Adatváltozás-kezelési szolgáltatásra regisztráció, a regisztráció módosítása
35. Adatváltozás-kezelési szolgáltatás igénybevétele
36. Adatváltozás-kezelési szolgáltatás törlése”

5. melléklet a 672/2021. (XII. 2.) Korm. rendelethez
Az R4. 12. melléklete a következő 33–35. ponttal egészül ki:
„33. Adatváltozás-kezelési szolgáltatásra regisztráció, a regisztráció módosítása
34. Adatváltozás-kezelési szolgáltatás igénybevétele
35. Adatváltozás-kezelési szolgáltatás törlése”
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A Kormány 673/2021. (XII. 2.) Korm. rendelete
a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 44/C. §
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha kormányhatározat az operatív program keretében a programot finanszírozó pénzügyi alapra maximális
kötelezettségvállalási szintet állapít meg, akkor a (3) bekezdéstől eltérően a Kormány projektenkénti vagy
felhívásonkénti előzetes jóváhagyására csak akkor van szükség, ha a kötelezettségvállalás a pénzügyi alapnak
e kormányhatározatban megállapított maximális kötelezettségvállalási szintjét meghaladná.”
2. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a)
87. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában az „a prioritásra” szövegrész helyébe az „az operatív programot
finanszírozó pénzügyi alapra” szöveg,
b)
87. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában az „a prioritásra” szövegrész helyébe az „az operatív programot
finanszírozó pénzügyi alapra” szöveg,
c)
87. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontjában az „a prioritásra” szövegrész helyébe az „az operatív programot
finanszírozó pénzügyi alapra” szöveg,
d)
87. § (1b) bekezdésében az „a prioritásra” szövegrész helyébe az „az operatív programot finanszírozó pénzügyi
alapra” szöveg,
e)
87. § (1e) bekezdés b) pont ba) alpontjában az „a prioritásra” szövegrész helyébe az „az operatív programot
finanszírozó pénzügyi alapra” szöveg
lép.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

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

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 15/2021. (XII. 2.) MEKH rendelete
a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól
szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A. § 2., 4., 5. és 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló
11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja a következő aaq) ponttal
egészül ki:
[A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 105. § (1) bekezdése szerinti rendszerhasználati
díjak tekintetében e rendelet alkalmazásában
átadási-átvételi pont:
a szállítóvezeték]
„aaq) Szerb Köztársaság és Magyarország államhatárának Kiskundorozsma felőli kiadási pontja – mint
Kiskundorozsma 2 (HU > RS),”
2. §		
Az R. 1. § (1) bekezdés zs) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 105. § (1) bekezdése szerinti rendszerhasználati
díjak tekintetében e rendelet alkalmazásában]
„zs) szomszédos nem EU tagállami betáplálási-kiadási pontok: a földgázszállító rendszer a) pont aa) alpont aad), aaf ),
aam), aap) és aaq) pontja szerinti határkeresztező gázvezetéki átadási-átvételi pontok, melyek a hazai szállítási
rendszert egy nem európai uniós ország szállítási rendszerével kötik össze.”
3. §		
Az R. 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A szállítási forgalmi díjat az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa), aaf ), aag), aaj), aal), aam), aaq) és
aca) pontja szerinti átadási-átvételi pontokon mért és a kapcsolódó (elosztó) rendszer üzemeltetője által
– az ÜKSZ-ben, illetve a határkeresztező vezetékek esetében a kapcsolódó rendszerüzemeltetővel kötött
együttműködési megállapodásban, a szállítóvezeték betáplálási és kiadási pontjaira vonatkozó allokálási szabályok
szerint – leosztott földgáz energiamennyisége után kell megfizetni a tárgyhót követő hónapban. Az elszámoláshoz
szükséges adatok rögzítésének, átadásának módját az ÜKSZ, illetve az Együttműködési Megállapodás tartalmazza.
(2) A rendszerhasználók által fizetendő szállítási kapacitásdíj összegét az általuk az 1. § (1) bekezdés a) pont
aa) alpont aaa)–aag) és aai)–aaq) pontja, továbbá az 1. § (1) bekezdés a) pont ac) alpont acb) pontja szerinti átadásiátvételi pontonkénti bontásban lekötött kapacitások, valamint az egységnyi kapacitásra vonatkozó szállítási
kapacitásdíj szorzataként kell megállapítani. A szállítási kapacitásdíj szerződésben meghatározott időközönként
vagy – az erre vonatkozó megállapodás hiányában – havi egyenlő részletekben, a hónap első napján fizetendő.”
4. §		
Az R. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 8. § (2) bekezdés a)–c) és e) pontja szerinti díjfizetésre kötelezett az átadási-átvételi pontonként lekötött
kapacitás 1%-ánál nagyobb mértékű túllépése esetén – átadási-átvételi pontonként – pótdíjat vagy utólagos
kapacitásdíjat köteles fizetni a szállítási rendszerüzemeltetőnek. Ismételt kapacitás-túllépés esetén a kapacitástúllépési pótdíjat vagy az utólagos kapacitásdíjat a túllépéssel érintett átadási-átvételi pontonként gáznaponta
ismételten fel kell számítani. A kapacitás-túllépési pótdíjat vagy az utólagos kapacitásdíjat minden, a kapacitástúllépéssel érintett gáznapra vonatkozóan, a kapacitás-túllépésben érintett gázhónapot követő 60. napig a szállítási
rendszerüzemeltető köteles kiszámlázni a rendszerhasználó felé alátámasztott módon. A kapacitás-túllépés
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vagy az utólagos kapacitásdíj elszámolása az 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa), aac)–aag), aai)–aan) és
aap)–aaq) pontja, valamint ac) alpont acb) pontja szerinti átadási-átvételi ponton mért órai, felső égéshőre
átszámított mennyiségnek a rendszerhasználóra – az ÜKSZ-ben rögzített allokálási szabályok szerint – leosztott
órai (kWh/h) mennyiségek alapján történik. A szállítási rendszerüzemeltető köteles a szállíttató párokat, valamint
a szállíttató párokra allokált mennyiségeket is feltüntetni a számlán. Az elszámoláshoz szükséges adatok
rögzítésének, átadásának módját az ÜKSZ tartalmazza.”
5. §		
Az R. 50. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A földgázelosztó a beruházás teljes összege és a csatlakozási díj különbözetének visszafizetését megkezdi
a felhasználó részére, ha a csatlakozási szerződésben szereplő kapacitásigény az elosztóvezetéki csatlakozási
pont üzembe helyezését követő két egymást követő teljes gázévben – nem téli időszaki lekötéssel rendelkező
felhasználók (időszakos felhasználók) esetében két egymást követő gázév teljes nem téli fogyasztási időszakában –
teljes mértékben lekötésre, és legalább a gázévente tervezett mennyiség átvételre került. A földgázelosztó
a különbözetet vagy a teljes összeget a fenti két gázév eltelte után két gázév alatt kamatmentesen két egyenlő
részletben fizeti vissza, amennyiben a felek ettől eltérően nem állapodnak meg.”
6. §		
Az R. 63. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„63. § (1) Ha a felhasználó előzetes értesítése és az előzetes időpont-egyeztetés ellenére a felhasználó által
megrendelt külön díjas szolgáltatás teljesítésére a felhasználónak felróható okból nem kerül sor, a földgázelosztó
jogosult a felhasználó irányában a kiszállási díj felszámítására.
(2) Ha a felhasználó a szolgáltatást legalább az egyeztetett időpont előtti munkanap 16 óráig lemondja,
a felhasználó mentesül a kiszállási, valamint egyéb külön díj megfizetése alól.
(3) Ha a felhasználó előzetes értesítése és az előzetes időpont-egyeztetés ellenére a rendszerhasználó által
a 8/2020. (VIII. 14.) MEKH rendelet 16. § (1a) bekezdése alapján megrendelt külön díjas szolgáltatás teljesítésére
a felhasználónak felróható okból nem kerül sor, a földgázelosztó jogosult a rendszerhasználó irányában a kiszállási
díj felszámítására.
(4) Ha a rendszerhasználó a szolgáltatást legalább az egyeztetett időpont előtti munkanap 16 óráig lemondja,
a rendszerhasználó mentesül a kiszállási, valamint egyéb külön díj megfizetése alól.”
7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.
		
		

Horváth Péter János s. k.,
elnök
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IX. Határozatok tára

A Kormány 1862/2021. (XII. 2.) Korm. határozata
a Központi Közigazgatási Irattár többletköltségeinek finanszírozásáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a Központi Közigazgatási Irattár feladatainak maradéktalan ellátása érdekében szükséges
a Nemzeti Dokumentumkezelő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság többletköltségeinek finanszírozása
az érintett költségvetési fejezetek iratkezelésre tervezett előirányzatának arányos csökkentésével;
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – az 1. pont
szerinti feladat végrehajtása érdekében – 44 036 611 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország
2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet,
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 63. Központi közigazgatási irattárazással
kapcsolatos szakmai feladatok ellátása jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
agrárminiszter
a miniszterelnök kabinetfőnöke
belügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
azonnal
3. felhívja a belügyminisztert, hogy az 1. pont szerinti feladat végrehajtása érdekében mérje fel a Központi
Közigazgatási Irattár 2022. évi feladatainak többletforrásigényét, és készítsen előterjesztést a Kormány részére
a szükséges többletforrás biztosításáról.
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
2022. március 15.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1862/2021. (XII. 2.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XII. Agrárminisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.

Államháztartási
egyedi azonosító
294502

Fejezet
szám

XI.

338251
004273
001755

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

1

K3

3
XII.
XIV.

Kiemelt
előir.
szám

K3

2

K3

13

K3

20
1
372128

63

K3

XV.
294780

16

K3

XVIII.
004107

1

K3

XX.
2
334462

3

K3

10
331651

1

334484

K3

18

K3

XXI.
355806

1

348784

2

K3
K3

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Miniszterelnökség
Miniszterelnökség igazgatása
Nemzetstratégiai Kutatóintézet
Agrárminisztérium
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Belügyminisztérium
Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Dologi kiadások

-8 469 630

Dologi kiadások

-26 172

Dologi kiadások

-9 355 560

Dologi kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célfeladatok
Központi közigazgatási irattározással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása
Dologi kiadások
Pénzügyminisztérium
Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság
Dologi kiadások
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
Dologi kiadások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei
Dologi kiadások
Gyógyító-megelőző szolgáltatás szakintézményei
Országos Kórházi Főigazgatóság
Dologi kiadások
Klebelsberg Központ
Dologi kiadások
Miniszterelnöki Kabinetiroda
Miniszetrelnöki Kabinetiroda
Dologi kiadások
Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Dologi kiadások

forintban

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

-11 777 400

44 036 611

-3 334 512

-651 601

-2 006 520

-6 106 800
-340 236

-1 837 320
-130 860

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

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

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

forintban

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
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294502
338251
004273
001755

XI.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

1
3

XII.
XIV.

2
13
20
1

372128

63
XV.

294780

XVIII.

004107

16
1

XX.
2
334462

3
10

331651
334484

1
18
XXI.

355806
1
348784
2
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Miniszterelnökség igazgatása
Nemzetstratégiai Kutatóintézet
Agrárminisztérium
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Belügyminisztérium
Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célfeladatok
Központi közigazgatási irattározással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása
Pénzügyminisztérium
Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei
Gyógyító-megelőző szolgáltatás szakintézményei
Országos Kórházi Főigazgatóság
Klebelsberg Központ
Miniszterelnöki Kabinetiroda
Miniszetrelnöki Kabinetiroda
Nemzeti Kommunikációs Hivatal

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

-8 469 630
-26 172
-9 355 560
-11 777 400

44 036 611
-3 334 512
-651 601

-2 006 520
-6 106 800
-340 236
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Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

-1 837 320
-130 860

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár 1 példány

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

Összesen
44 036 611

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
44 036 611

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1863/2021. (XII. 2.) Korm. határozata
a Recski Nemzeti Emlékpark fejlesztésével összefüggő további kormányzati intézkedésekről
1. A Kormány a Recski Nemzeti Emlékpark fejlesztésével összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 1240/2019.
(IV. 30.) Korm. határozatban [a továbbiakban: 1240/2019. (IV. 30.) Korm. határozat] foglaltakra figyelemmel
1.1. egyetért
a)
a Recski Nemzeti Emlékpark fejlesztését célzó beruházás (a továbbiakban: Beruházás 1.)
előkészítésének folytatásával az ingatlan-nyilvántartás szerinti Recsk, külterület 0111/6, 0111/7,
0111/8, 0115/3, 0115/4 és 0116 helyrajzi számú ingatlanokon,
b)
a Beruházás 1. megvalósításához szükséges infrastruktúra-fejlesztés (a továbbiakban: Beruházás 2.)
előkészítésével az ingatlan-nyilvántartás szerinti Recsk, külterület 0108 és 0124 helyrajzi számú
ingatlanokon, és jóváhagyja a Beruházás 2. koncepcióját;
1.2. egyetért azzal, hogy az ingatlan-nyilvántartás szerinti Recsk, belterület 802 helyrajzi számú ingatlanon
a Recsk Nagyközség Önkormányzata által létesítendő Emlékpark Információs Pont tervezésére
a Beruházás 1. előkészítése keretében kerüljön sor;
1.3. a Beruházás 2. előkészítésének kormányzati felelőseként a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi
sporteseményekért felelős kormánybiztost (a továbbiakban: kormánybiztos) jelöli ki;
1.4. egyetért azzal, hogy a Beruházás 2. előkészítéséhez szükséges feladatokat a kormánybiztos a BFK Budapest
Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BFK Budapest
Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt.) közreműködésével valósítsa meg;
1.5. a Beruházás 2. megvalósítójának a Steindl Imre Program Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságot
jelöli ki;
1.6. egyetért azzal, hogy a Beruházás 1. és Beruházás 2. előkészítése érdekében a 2021. évben összesen
149 234 190 forint kerüljön biztosításra a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. számára;
1.7. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
– a Beruházás 1. és Beruházás 2. előkészítése érdekében – elrendeli 149 308 808 forint átcsoportosítását
a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaság
újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 6. Kiemelt Nemzetközi
Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok, valamint kiemelt hazai rendezésű sportesemények
támogatása jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 15. Kulturális örökségvédelmi, világörökségi törvényből adódó
és nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
1.8. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon az 1.1. alpont szerinti cél megvalósítása
érdekében az 1.7. alpont szerinti forrás terhére az 1240/2019. (IV. 30.) Korm. határozat 9. pontja alapján
létesített támogatási jogviszony módosításáról, legfeljebb további 149 234 190 forint összegben.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
az 1.7. alpont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal
2. Az 1240/2019. (IV. 30.) Korm. határozat
a)
1. pontjában a „létesüljön a 2023. év végéig” szövegrész helyébe a „létesüljön” szöveg,
b)
2. pontjában a „2021. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2022. december 31-ig” szöveg,
c)
12. pontjában a „kormánybiztos bevonásával,” szövegrész helyébe a „kormánybiztos bevonásával és a Steindl
Imre Program Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság közreműködésével,” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

XI.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.

Cím
szám

30

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Cím
név

Alcím
név

K3
K8
2

KIADÁSOK

forintban
A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat
száma

74 618
149 234 190

Gazdaság-újraindítási Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok

1

376217

Jogcím
név

Kulturális örökségvédelmi, világörökségi törvényből adódó és nemzeti emlékhelyekkel
kapcsolatos feladatok
Dologi kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

15

XLVII.

Jogcím
csop.
név

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok

1

385551

Fejezet
név

Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok, valamint
kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatása

6
K5

Egyéb működési célú kiadások
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1. melléklet az 1863/2021. (XII. 2.) Korm. határozathoz

-149 308 808

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

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat
száma

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

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

30

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

1

385551

15
XLVII.

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Kulturális örökségvédelmi, világörökségi törvényből adódó és nemzeti emlékhelyekkel
kapcsolatos feladatok

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat
száma

149 308 808

Gazdaság-újraindítási Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok

2

Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok

1
376217

TÁMOGATÁS

6

Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok, valamint
kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatása

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

-149 308 808

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

Összesen

I.n.év
149 308 808

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
149 308 808

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1864/2021. (XII. 2.) Korm. határozata
a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye beruházással összefüggő további kormányzati intézkedésekről
1. A Kormány a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye beruházás előkészítésével összefüggő kormányzati
intézkedésekről szóló 1239/2019. (IV. 30.) Korm. határozatban [a továbbiakban: 1239/2019. (IV. 30.) Korm. határozat]
foglaltakra figyelemmel
1.1. egyetért
a)
a Hortobágyi Deportálások Emlékhelye beruházás (a továbbiakban: Beruházás 1.) előkészítésének
folytatásával az ingatlan-nyilvántartás szerinti Hortobágy belterület 115/4 helyrajzi számú
ingatlanon,
b)
a Beruházás 1. megvalósításához szükséges, az ingatlan-nyilvántartás szerinti Hortobágy belterület
117/8 helyrajzi számú ingatlant érintő infrastruktúra-fejlesztés (a továbbiakban: Beruházás 2.)
előkészítésével, és jóváhagyja a Beruházás 2. koncepcióját;
1.2. a Beruházás 2. előkészítésének kormányzati felelőseként a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi
sporteseményekért felelős kormánybiztost (a továbbiakban: kormánybiztos) jelöli ki;
1.3. egyetért azzal, hogy a Beruházás 2. előkészítéséhez szükséges feladatokat a kormánybiztos a BFK Budapest
Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BFK Budapest
Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt.) közreműködésével valósítsa meg;
1.4. a Beruházás 2. megvalósítójának a Steindl Imre Program Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságot
jelöli ki;
1.5. egyetért azzal, hogy a Beruházás 1. és a Beruházás 2. előkészítése érdekében a 2021. évben összesen
70 963 580 forint kerüljön biztosításra a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. számára;
1.6. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
– a Beruházás 1. és a Beruházás 2. előkészítése érdekében – elrendeli 70 999 062 forint átcsoportosítását
a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaság
újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 6. Kiemelt Nemzetközi
Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok, valamint kiemelt hazai rendezésű sportesemények
támogatása jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 15. Kulturális örökségvédelmi, világörökségi törvényből adódó
és nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
1.7. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon az 1.1. alpont szerinti cél megvalósítása
érdekében az 1.6. alpont szerinti forrás terhére az 1239/2019. (IV. 30.) Korm. határozat 8. pontja alapján
létesített támogatási jogviszony módosításáról legfeljebb további 70 963 580 forint összegben.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
az 1.6. alpont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal
2. Az 1239/2019. (IV. 30.) Korm. határozat
a)
1. pontjában a „létesüljön a 2023. év végéig” szövegrész helyébe a „létesüljön” szöveg,
b)
2. pontjában a „2021. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2022. december 31-ig” szöveg,
c)
11. pontjában a „kormánybiztos bevonásával,” szövegrész helyébe a „kormánybiztos bevonásával és a Steindl
Imre Program Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság közreműködésével,” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

30

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.
Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

1

385551

15

XLVII.

K3
K8
2

1

376217

6

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK

forintban
A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Kulturális örökségvédelmi, világörökségi törvényből adódó és nemzeti
emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok
Dologi kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Gazdaság-újraindítási Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok,
valamint kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatása

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

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

35 482
70 963 580

Egyéb működési célú kiadások
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1. melléklet az 1864/2021. (XII. 2.) Korm. határozathoz

-70 999 062
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

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Kulturális örökségvédelmi, világörökségi törvényből adódó és nemzeti
385551
15
emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok
XLVII.
Gazdaság-újraindítási Alap
2
Fejezeti kezelésű előirányzatok
1
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok,
376217
6
valamint kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatása
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
30

1

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

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

Összesen

70 999 062

-70 999 062

I.n.év
70 999 062

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
70 999 062

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

10073

10074
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A Kormány 1865/2021. (XII. 2.) Korm. határozata
a Makovecz Imre-életmű gondozásának folytatásával összefüggő további intézkedésekről szóló
1815/2019. (XII. 30.) Korm. határozat módosításáról
A Makovecz Imre-életmű gondozásának folytatásával összefüggő további intézkedésekről szóló 1815/2019. (XII. 30.)
Korm. határozat 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1865/2021. (XII. 2.) Korm. határozathoz
„1. melléklet az 1815/2019. (XII. 30.) Korm. határozathoz

1.

A

B

C

D

Összeg (Ft)

Összeg (Ft)

Összeg (Ft)

Összeg (Ft)

Település

Projekt

Támogatott

(a 2016–2019. évi

(a 2020. évi forrás

(a 2021. évi forrás

(a 2022. évi forrás

forrás terhére)

terhére)

terhére)

terhére)

150 000 000

30 000 000

2.

Bagod

Faluház felújítása

3.

Bak

Szolgáltató Tér – Faluház”

Önkormányzat

40 000 000

Önkormányzat

97 000 000

E

F

G

„Integrált Közösségi
felújítása, korszerűsítése
Rákoskert,
4.

5.

Budapest

Budapest

6.

Budapest

7.

Csíkszereda

8.

Csenger

Alapítvány és

Ökumenikus templom

Rákoscsabai Református

építése

Egyházközség

Pesterzsébeti Református
Templom építése

Magyar Állami
Operaház

Kápolna építése

Csíksomlyó

a Tolvajos tetőre

Közbirtokosság

alakítása
DobogókőPilisszentkereszt

10.

Jászkisér

11.

Kakasd

12.

Kolozsvár

„Zsindelyes Vendégház”

400 000 000

Egyházközség

színpadi művéhez

kulturális központtá

920 000 000

Budapest, Pesterzsébet,
Szabótelepi Református

Díszlet Bartók Béla három

volt adventista imaház

9.

Rákoskerti Templom

„Mennybemenetel”

1 000 000

65 000 000

50 000 000

27 000 000

Csenger Város

34 400 000

Önkormányzata
Dobogókőért

80 000 000

170 000 000

Önkormányzat

190 000 000

25 000 000

„Faluház/Tájház” felújítása

Önkormányzat

406 000 000

Református templom

Erdélyi Református

bővítés, befejezés

Egyházkerület

(síház) felújítása és
bővítése
Művelődési ház felújítása
és bővítése

Közhasznú Alapítvány

90 000 000

„Hagymaház” felújítás
és kapcsolódó
13.

Makó

beruházások (Páger
mozi és Rendezvényház
rekonstrukciója)

Önkormányzat

730 000 000

150 000 000

10075
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József Attila Városi
14.

Makó

Könyvtár bontása/
építése és környezetének

Önkormányzat

2 660 000 000

Önkormányzat

47 000 000

Önkormányzat

200 000 000

rehabilitációja
15.

Mártély

16.

Mátészalka

17.

Mogyoród

18.

Neszmély

19.

Paks

20.

Sárospatak

21.

Sárospatak

Boldogasszony házacska
építése
Képes Kávéház építése
Szent László Kápolna
fejlesztése
Launai Miklós Református
Iskola felújítása
Római katolikus templom
felújítása

40 000 000

Önkormányzat

55 600 000

50 000 000

Önkormányzat/
Dunántúli Református

274 000 000

Egyházkerület
Római Katolikus Egyház

Művelődési Ház és

Sárospataki Művelődési

Könyvtár felújítása

Ház és Könyvtár

150 000 000
2 050 000 000

105 000 000

Önkormányzat

400 000 000

620 000 000

400 000 000

Ivókutak rekonstrukciója

Önkormányzat

10 000 000

Evangélikus templom

Siófoki Evangélikus

felújítása

Egyházközség

5 000 000

8 000 000

400 000 000

Árpád Vezér Gimnázium
és Kollégium felújítása és
bővítése (I. és II. ütem)
22.

Sárospatak

23.

Siófok

24.

Solymár

25.

Százhalombatta

26.

Szeged-Szőreg

Waldorf óvoda felújítása
Római katolikus templom
felújítása és bővítése

Szabad Waldorf
Nevelésért Alapítvány
Római Katolikus Egyház

98 000 000
5 300 000

24 700 000

215 000 000

Római Katolikus Egyház
Kápolna építése

/ Szeged-Csanádi

115 000 000

60 000 000

300 000 000

150 000 000

400 000 000

404 000 000

400 000 000

Önkormányzat

413 000 000

70 000 000

150 000 000

Önkormányzat

100 000 000

Önkormányzat

480 000 000

Egyházmegye
27.

Szigetvár

28.

Temesvár

Vigadó épületének
felújítása, funkcióbővítés
„Új Ezredév” Református
Központ építésének
befejezése

Önkormányzat
Temesvári Református
Egyházközség

Magyar László
29.

Visegrád

tornacsarnok felújítása,
korszerűsítése

30.

Zalaegerszeg

31.

Zalaszentlászló

Boldogasszony kápolna
építése a Gébárti-tónál
Faluház és szállásépület
felújítása, óvodával

100 000 000

bővítése
32.

Összesen

10 921 300 000

1 093 700 000

1 500 000 000

1 100 000 000

”
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A Kormány 1866/2021. (XII. 2.) Korm. határozata
a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság Integrált Közlekedésfejlesztési
Operatív Program keretében megvalósított egyes infrastruktúra-fejlesztési projektjeinek zárásához
szükséges, valamint az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében megvalósított projektjei zárását
követően szükséges források biztosításáról szóló támogatási szerződés módosításáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretében megvalósított egyes
infrastruktúra-fejlesztési projektek zárásához szükséges, valamint az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében
megvalósított projektek zárását követő intézkedésekről, továbbá az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló
1798/2020. (XI. 16.) Korm. határozat 1. pont c) alpont cc) pontja alapján megkötött, a NIF Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NIF Zrt.) Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív
Program (a továbbiakban: IKOP) keretében megvalósított egyes infrastruktúra-fejlesztési projektjeinek zárásához
szükséges, valamint az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében megvalósított projektjei zárását követően
szükséges források biztosításáról szóló zárási támogatási szerződés keretét a Közlekedési Operatív Programokat
Irányító Hatóság 1 118 000 000 forinttal megemelje;
2. egyetért azzal, hogy az 1. pont szerinti támogatást a NIF Zrt. az 1. mellékletben meghatározott költségek
teljesítésére felhasználja;
3. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az 1. pont szerinti támogatáshoz szükséges
többletforrást az IKOP hazai forrása terhére finanszírozott jogcímek megtakarításai terhére biztosítsa;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosítása közzétételét követően
4. egyetért azzal, hogy az 1. pontban megjelölt támogatási összeg – a Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései
fejezetbe tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 481/2021.
(VIII. 13.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés f ) pontja alapján – a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről
szóló 2020. évi XC. törvény és a későbbi évek központi költségvetési törvényeinek 1. melléklet XIX. Gazdaságújraindítási Alap uniós fejlesztései fejezet IKOP hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön
finanszírozásra;
5. az 1. pontban megjelölt támogatási összeg tekintetében az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek
költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)
6/A. §-a alapján úgy határoz, hogy a Korm. rendelet 3. § (2) bekezdését nem kell alkalmazni;
6. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a zárási támogatási szerződés összegét
1 118 000 000 forint összeggel emelje meg;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2021. december 31.
7. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket annak
érdekében, hogy az 1. melléklet 18. pontjában meghatározott költségek a 2021–2027 közötti európai uniós
programozási időszakban európai uniós források terhére elszámolhatóak és beforgathatóak legyenek, amint erre
a vonatkozó európai uniós szabályozás lehetőséget biztosít.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1866/2021. (XII. 2.) Korm. határozathoz
A zárási támogatási szerződés keretében finanszírozható költségek
1. forgalomba helyezési engedélyben előírt kezelői, hatósági igények megvalósításához kapcsolódó építési költségek,
2. közművek véglegesítésével kapcsolatos költségek,
3. forgalomba helyezéshez szükséges, valamint korai üzemeltetési időszakban elvégzendő közúti biztonsági auditok
megállapításai szerinti beavatkozások,
4. egyéb hatósági engedélyek megszerzése,
5. területszerzés (ideértve különösen ügyvédi megbízási díj, szakértői költségek, eljárási költségek, kártalanítási
költségek),
6. területrendezés (ideértve különösen ügyvédi megbízási díj, szakértői költségek, eljárási költségek, kártalanítási
költségek),
7. végleges rendezés költségei (ideértve különösen ügyvédi megbízási díj),
8. településrendezési eszközök módosítása,
9. hatósági eljárások díjai,
10. szolgáltatások igénybevételének költségei,
11. egyéb kommunikációs feladatok költségei,
12. peres eljárás keretében a bíróság által megítélt költségek (ideértve különösen perköltség, kártalanítási költségek),
13. projektmenedzsment-költségek,
14. projektzárással összefüggésben felmerülő egyéb költségek,
15. vagyonátadással kapcsolatban felmerülő költségek,
16. vagyonkezeléssel kapcsolatban felmerülő költségek részletezve:
a)
a kivitelezőtől visszavett, de még várományos vagyonkezelőnek, tulajdonosi joggyakorlónak át nem adott
területeken az ingatlanok kaszáltatása, bozótirtása, hulladékmentesítése, azaz az ingatlan fenntartásával járó
költségek (így például lakóingatlannál közműalapdíj esetlegesen),
b)
őrzési feladatok elvégzése a kivitelezőtől visszavett, de még várományos vagyonkezelőnek, illetve tulajdonosi
joggyakorlónak át nem adott ingatlanok, esetlegesen ingóságok tekintetében,
c)
vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartási törlésének hatósági díjai,
d)
a tulajdonosi joggyakorlónak még vissza nem adott ingatlanok tekintetében felmerülő jogcím nélküli
használattal kapcsolatos eljárások esetén felmerülő költségek megelőlegezése bíróságok, hatóságok részére
(ez később behajtásra kerül), esetleges perköltségviselés,
e)
vissznyeremény-anyagok kezelésével kapcsolatos költségek (esetleges tárolás, őrzés, szállítás stb.),
f)
a forgalomba helyezés és a vagyonátadás közötti időszakban felmerülő egyéb hatósági kötelezések és
bírságok alapján fizetendő összegek (pl. mezőőri járulék, bírságok),
g)
telekadó, építményadó a NIF Zrt. könyveiben lévő és az ingatlan-nyilvántartás szerint a NIF Zrt.
vagyonkezelésében lévő ingatlanok tekintetében,
17. IKOP- vagy CEF-támogatás terhére el nem számolható, műszakilag megalapozott, a projekt megvalósításához
szükséges pótmunka költsége,
18. IKOP Plusz és CEF 2 potenciális projektjeihez kapcsolódó szakértői tevékenységek, különösen:
a)
vasúti és közúti fejlesztések környezet- és természetvédelmi megfelelőségi kérdések vizsgálata az uniós és
hazai jogszabályokra figyelemmel,
b)
közgazdasági, pénzügyi elemzések,
c)
uniós állami támogatási és versenyjogi szabályoknak való megfelelés vizsgálata,
d)
indikátor-meghatározási és -számítási módszertani kérdések vizsgálata,
e)
műszaki, elszámolhatósági, támogathatósági kérdések vizsgálata,
f)
hatályos útmutatók felülvizsgálata, módosítása,
g)
egyéb közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos kérdések.
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A Kormány 1867/2021. (XII. 2.) Korm. határozata
a 2014–2020-as programokra vonatkozó maximális kötelezettségvállalási szint 2021. szeptemberi
felülvizsgálatáról
A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a következőket
határozza:
1. A 2014–2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, valamint
a kötelezettségvállalási szükségletről szóló 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1207/2021. (IV. 29.)
Korm. határozat] 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„2. felhívja az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt
minisztereket, valamint a Miniszterelnökséget vezető minisztert mint az európai uniós források felhasználásáért
felelős minisztert, hogy gondoskodjanak
a) az 1. mellékletben foglalt táblázat D oszlopa szerinti indikatív támogatási keretösszeg felhasználásához és
b) a 2. mellékletben foglalt táblázat E oszlopa szerinti maximális kötelezettségvállalási szint eléréséhez
szükséges kötelezettségvállalásról a 2014–2020. programozási időszakban a Magyarország rendelkezésére álló
európai uniós források teljes felhasználása érdekében, azzal, hogy a 3. mellékletben foglalt táblázat E:7, E:8, E:19,
E:20 és E:49 mezője szerinti összegek kizárólag a REACT EU végrehajtásához kerüljenek igénybevételre;
Felelős:
agrárminiszter
emberi erőforrások minisztere
innovációért és technológiáért felelős miniszter
a miniszterelnök kabinetfőnöke
Miniszterelnökséget vezető miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
2022. szeptember 30.”
2. Az 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és az 1207/2021. (IV. 29.)
Korm. határozat a következő 6–8. ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, az innovációért és technológiáért felelős minisztert, a miniszterelnök
kabinetfőnökét, valamint a pénzügyminisztert, hogy készítsenek intézkedési tervet azoknak az ügyeknek
a kezeléséről, amelyek a 2. mellékletben foglalt táblázat E oszlopa szerinti maximális kötelezettségvállalási szintnek
a 2. pont szerinti határidőn belüli elérését érinthetik, és nyújtsák azt be a Miniszterelnökséget vezető miniszter
részére;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
innovációért és technológiáért felelős miniszter
a miniszterelnök kabinetfőnöke
pénzügyminiszter
Határidő:
az intézkedési terv benyújtására 2021. december 31.
6. felhívja az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt
minisztereket és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 3. melléklettől történő eltérés esetén készítsenek
elő az érintett program módosítására vonatkozó javaslatot, és azt – a Kormány általi jóváhagyása esetén – nyújtsák
be az Európai Bizottság részére;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
innovációért és technológiáért felelős miniszter
a miniszterelnök kabinetfőnöke
Miniszterelnökséget vezető miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
2022. március 31.
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3.
4.
5.
6.
7.

7. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a pénzügyminiszter bevonásával gondoskodjon
a) az 1. mellékletben foglalt táblázat D:6a, D:6b, D:16a, D:16b és D:44a mezője,
b) a 2. mellékletben foglalt táblázat E:2, E:3, E:5, E:6 és E:15 mezője, valamint
c) a 3. mellékletben foglalt táblázat E:7, E:8, E:19, E:20 és E:49 mezője
szerinti összegek felülvizsgálatáról;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
2022. március 31.
8. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy negyedévente nyújtson be jelentést a Kormány részére
a 2. pontban meghatározott feladatok teljesítéséről, valamint a prioritások aktuális kötelezettségvállalási szintjéről
a 3. melléklet D és E oszlopában jelzett maximális kötelezettségvállalási szintekhez viszonyítva.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
első alkalommal 2022. január 31.”
Az 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
Az 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
Az 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.
Az 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat 4. pontjában az „azonnal” szövegrész helyébe a „folyamatos” szöveg lép.
A Kormány visszavonja a 2014–2020-as európai uniós programok lebonyolításának alapelveiről szóló
1731/2013. (X. 11.) Korm. határozatot.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1867/2021. (XII. 2.) Korm. határozathoz
1. Az 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 6a. és 6b. sorral egészül ki:
[A

B

C

D
Indikatív

1.

Program végrehajtásáért felelős
minisztérium

Program

támogatási

Prioritás

keretösszeg
(milliárd Ft)*]

6a.
Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Emberi Erőforrás
Fejlesztési Operatív
Program

6b.

EFOP-6 – A Covid19-világjárvány okozta
válsághelyzet kezelésére szolgáló
egészségügyi intézkedések
(REACT EU)

72,0

EFOP-7 – A Covid19-világjárvány okozta
válsághelyzet kezelésére szolgáló
intézkedések (REACT EU)

40,0

2. Az 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 16a. és 16b. sorral egészül ki:
[A

B

C

D
Indikatív

1.

Program végrehajtásáért felelős
minisztérium

Program

támogatási

Prioritás

keretösszeg
(milliárd Ft)*]

16a.
Pénzügyminisztérium

Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív
Program

16b.

GINOP-9 – A Covid19 világjárvány és
gazdasági következményei okozta
válság elhárítása
(REACT EU)

100,0

GINOP-10 – A Covid19 világjárvány
munkaerőpiaci következményeinek
kezelése (REACT EU)

84,0

3. Az 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 44a. sorral egészül ki:
[A

B

C

D
Indikatív

1.

Program végrehajtásáért
felelős minisztérium

Program

Prioritás

támogatási
keretösszeg
(milliárd Ft)*]

44a.

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

Környezeti és
Energiahatékonysági
Operatív Program

KEHOP-6 – A Covid19 világjárványt
követő zöld és reziliens gazdasági
helyreállítás előkészítése (REACT-EU)

98,0
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2. melléklet az 1867/2021. (XII. 2.) Korm. határozathoz
„2. melléklet az 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozathoz
A

B

C

D
Maximális kötelezettség-

1.

Program végrehajtásáért felelős
minisztérium

vállalási szint
Program

Alap

az indikatív támogatási
keret %-ban
(százalék)

2.
3.
4.

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

5.
6.
7.
8.
9.

Pénzügyminisztérium

10.

12.
13.
14.

Innovációs és Technológiai
Minisztérium

15.
16.
17.
18.

Maximális
kötelezettségvállalási szint
(milliárd Ft)

ESZA

111,27%

806,70

ERFA

120,02%

525,80

Rászoruló Személyeket
Támogató Operatív Program

FEAD

109,35%

41,27

Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Program

ERFA

113,52%

2299,41

ESZA

112,43%

839,67

YEI

100,00%

33,59

Emberi Erőforrás Fejlesztési
Operatív Program

Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program
Versenyképes
Közép-Magyarország Operatív
Program

11.

E

Integrált Közlekedésfejlesztési
Operatív Program
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Program

Miniszterelnöki
Kabinetiroda

Közigazgatás- és
Közszolgáltatás-fejlesztési
Operatív Program

Agrárminisztérium

Magyar Halgazdálkodási
Operatív Program

ERFA

127,92%

1562,28

ESZA

107,78%

151,81

ERFA

127,16%

211,88

ESZA

108,02%

202,96

KA

137,63%

1464,97

ERFA

145,57%

354,39

KA

117,37%

1409,28

ERFA

103,27%

136,66

ESZA

116,48%

271,94

KA

105,39%

78,99

ETHA

117,32%

20,53
”
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3. melléklet az 1867/2021. (XII. 2.) Korm. határozathoz
„3. melléklet az 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozathoz
A

B

C

D

E

Maximális
Program
1.

végrehajtásáért felelős

Program

Prioritás

minisztérium

kötelezettség-

Maximális

vállalási szint

kötelezettség-

az indikatív

vállalási szint

támogatási keret

(milliárd Ft)

%-ban

Emberi
Erőforrások
Minisztériuma

Emberi Erőforrás
Fejlesztési Operatív
Program

EFOP-1 – Együttműködő
társadalom

119,31%

419,28

3.

EFOP-2 – Infrastrukturális
beruházások a társadalmi
együttműködés erősítése
érdekében

129,58%

255,80

4.

EFOP-3 – Gyarapodó
tudástőke

102,30%

328,51

5.

EFOP-4 – Infrastrukturális
beruházások a gyarapodó
tudástőke érdekében

117,38%

198,00

6.

EFOP-5 – Pénzügyi eszközök
alkalmazása a társadalmi
együttműködés erősítése
érdekében, valamint
társadalmi innováció
és transznacionális
együttműködések

152,19%

18,92

7.

EFOP-6 – A Covid19világjárvány okozta
válsághelyzet kezelésére
szolgáló egészségügyi
intézkedések
(REACT EU)

100,00%

72,00

8.

EFOP-7 – A Covid19világjárvány okozta
válsághelyzet kezelésére
szolgáló intézkedések
(REACT EU)

100,00%

40,00

–

109,35%

41,27

GINOP-1 – Kis- és
középvállalkozások
versenyképességének
javítása

115,26%

566,59

11.

GINOP-2 – Kutatás,
technológiai fejlesztés és
innováció

116,14%

516,24

12.

GINOP-3 –
Infokommunikációs
fejlesztések

110,00%

134,03

2.

Rászoruló Személyeket
Támogató Operatív
Program

9.

10.

Pénzügyminisztérium

Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív
Program

10083

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 220. szám

13.

GINOP-4 – Energia

110,03%

69,25

14.

GINOP-5 – ESZA –
Foglalkoztatás

110,93%

591,36

15.

GINOP-5 – YEI –
Foglalkoztatás

100,00%

33,59

16.

GINOP-6 – Versenyképes
munkaerő

111,03%

164,30

17.

GINOP-7 – Turizmus

113,47%

139,39

18.

GINOP-8 – Pénzügyi eszköz

110,00%

773,91

19.

GINOP-9 – A Covid19
világjárvány és gazdasági
következményei okozta
válság elhárítása (REACT EU)

100,00%

100,00

20.

GINOP-10 – A Covid19
világjárvány munkaerőpiaci
következményeinek kezelése
(REACT EU)

100,00%

84,00

TOP-1 – Térségi gazdasági
környezet fejlesztése
a foglalkoztatás elősegítésére

136,31%

506,74

22.

TOP-2 – Vállalkozásbarát,
népességmegtartó
településfejlesztés

180,44%

276,79

23.

TOP-3 – Alacsony szén-dioxid
kibocsátású gazdaságra való
áttérés kiemelten a városi
területeken prioritási tengely

113,32%

236,68

24.

TOP-4 – A helyi közösségi
szolgáltatások fejlesztése és
a társadalmi együttműködés
erősítése

113,33%

72,27

25.

TOP-5 – Megyei és helyi
emberi erőforrás fejlesztések,
foglalkoztatás-ösztönzés és
társadalmi együttműködés

111,60%

96,22

26.

TOP-6 – ERFA Fenntartható
városfejlesztés a megyei jogú
városokban

112,09%

445,42

27.

TOP-6 – ESZA Fenntartható
városfejlesztés a megyei jogú
városokban

104,47%

42,98

28.

TOP-7 – ERFA Közösségi
szinten irányított városi helyi
fejlesztések (clld) prioritási
tengely

93,36%

24,38

29.

TOP-7 – ESZA Közösségi
szinten irányított városi helyi
fejlesztések (clld) prioritási
tengely

93,51%

12,61

21.

Terület- és
Településfejlesztési
Operatív Program
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Versenyképes
Közép-Magyarország
Operatív Program

VEKOP-1 – Vállalkozások
versenyképességének
javítása

130,63%

56,87

31.

VEKOP-2 – Kutatás, fejlesztés
és technológiai innováció

147,71%

59,69

32.

VEKOP-3 –
Infokommunikációs
fejlesztések

110,13%

7,12

33.

VEKOP-4 – Turisztikai
és természetvédelmi
fejlesztések

144,69%

15,95

34.

VEKOP-5 –
Az energiahatékonyság,
az intelligens
energiahasználat és
a megújuló energiák
felhasználásának támogatása

110,70%

41,05

35.

VEKOP-6 – Települési
környezet- és
közszolgáltatás-fejlesztés

111,04%

31,20

36.

VEKOP-7 – Társadalmi
hozzáférést bővítő és
humánerőforrás fejlesztést
támogató programok

116,16%

45,44

37.

VEKOP-8 –
Foglalkoztathatóságot
szolgáló programok

106,14%

92,98

38.

VEKOP-9 – Közigazgatás- és
közszolgáltatás fejlesztés

105,51%

64,54

IKOP-1 – Nemzetközi (TEN-T)
közúti elérhetőség javítása

180,41%

599,14

40.

IKOP-2 – Nemzetközi (TEN-T)
vasúti és vízi elérhetőség
javítása

116,52%

583,46

41.

IKOP-3 – ERFA Fenntartható
városi közlekedés fejlesztése
és elővárosi vasúti
elérhetőség javítása

151,34%

190,67

42.

IKOP-3 – KA Fenntartható
városi közlekedés fejlesztése
és elővárosi vasúti
elérhetőség javítása

121,90%

282,36

43.

IKOP-4 – TEN-T hálózat közúti
elérhetőségének javítása

139,37%

163,72

KEHOP-1 – A klímaváltozás
hatásaihoz való
alkalmazkodás

119,31%

423,39

30.

39.

44.

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium

Integrált
Közlekedésfejlesztési Operatív
Program

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Program
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45.

KEHOP-2 – Települési
vízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás,
szennyvízkezelés fejlesztése

112,71%

466,40

46.

KEHOP-3 –
Hulladékgazdálkodással és
kármentesítéssel kapcsolatos
fejlesztések

118,03%

162,47

47.

KEHOP-4 – Természetvédelmi
és élővilág-védelmi
fejlesztések

112,59%

38,66

48.

KEHOP-5 –
Energiahatékonyság
növelése, megújuló
energiaforrások alkalmazása

121,26%

357,03

49.

KEHOP-6 – A Covid19
világjárványt követő zöld
és reziliens gazdasági
helyreállítás előkészítése
(REACT-EU)

100,00%

98,00

KÖFOP-1 – Az adminisztratív
terhek csökkentése

120,47%

208,40

51.

KÖFOP-2 – A szolgáltatási
szemlélet és az etikus
működés megerősítése
a közszolgálatban

105,08%

63,54

52.

KÖFOP-3 – Az ESZA, ERFA,
KA finanszírozású operatív
programok végrehajtásához
kapcsolódó technikai
segítségnyújtás

105,39%

78,99

–

117,32%

20,53

50.

Miniszterelnöki
Kabinetiroda

53. Agrárminisztérium

Közigazgatás- és
Közszolgáltatásfejlesztési Operatív
Program

Magyar Halgazdálkodási
Operatív Program

”
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A miniszterelnök 84/2021. (XII. 2.) ME határozata
a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjának felmentéséről és új tagok megbízásáról
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 71. § (4) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva
– az innovációért és technológiáért felelős miniszter javaslatára –
dr. Sterbenz Tamás Istvánt, egyetemi docenst, a Testnevelési Egyetem rektorát – e kinevezésére tekintettel –
a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjaként ellátott megbízatása alól felmentem, egyúttal
dr. Bácsné dr. Bába Évát, egyetemi tanárt, a Debreceni Egyetem tanszékvezetőjét, valamint
dr. Müller Veronikát, az MTA doktorát, egyetemi tanárt, a Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika igazgatóját
– a 2021. december 1-jétől 2024. február 29-éig terjedő időtartamra –
a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagsági teendőinek ellátásával megbízom.
		

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.

