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III.

Kormányrendeletek

A Kormány 588/2021. (X. 20.) Korm. rendelete
a 2021. év őszén tartott egyes rendezvényekre vonatkozó eltérő szabályokról
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 Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.)
Korm. rendeletet (a továbbiakban: R.)
a)
az 1956. évi forradalom és szabadságharc emlékére 2021. október 22. és 23. napján megtartott állami és
önkormányzati, valamint
b)
a 2021. október 30. napjától 2021. november 2. napjáig tartó időszakban a vallási közösségek ünnepeihez
kapcsolódó állami és önkormányzati, továbbá a vallási közösségek által megtartott
rendezvények esetében nem kell alkalmazni. E rendezvények az R. szerinti korlátozás nélkül szervezhetők, tarthatók,
illetve az R. szerinti korlátozás nélkül lehet a rendezvények helyszínén tartózkodni.
(2) A gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény hatálya alá tartozó gyűlést továbbra is korlátozás nélkül meg lehet
tartani.

2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 589/2021. (X. 20.) Korm. rendelete
a Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Program keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról,
valamint 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 módosításáról
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és f ) pontjában,
a 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés
c) pontjában,
a 4. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 3. pontjában,
a 4. § (1) bekezdés d) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §
(1) bekezdés 24. pontjában,
a 4. § (2) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §
(1) bekezdés 17. és 27. pontjában,
az 5. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában,
a 8. §, a 9. § és a 3. melléklet tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és g) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
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(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben
felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a 2. melléklet szerinti, a Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Program
keretében megvalósításra kerülő beruházásokkal (a továbbiakban: Beruházások) függenek össze.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási
hatósági ügyeket, amelyek
a)
a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
b)
a Beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési munkákra
vonatkoznak,
c)
a 2. mellékletben a Beruházások megvalósításának helyszíneként megjelölt ingatlanokból telekalakítási
eljárásban hozott, véglegessé vált döntés alapján kialakított ingatlanokat érintik.

2. §		
A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó
kormánymegbízottként a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.
3. §

(1) A Beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály
rövidebb határidőt nem állapít meg, illetve a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti
előzetes vizsgálati eljárás, a környezeti hatásvizsgálati eljárás és a természetvédelmi hatósági eljárás kivételével –
tizenöt nap.
(2) A Beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyekben a szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési
határidő – ha jogszabály rövidebb határidőt nem állapít meg – nyolc nap.

4. §

(1) A Beruházásokkal összefüggésben
a)
településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni,
b)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye,
c)
építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni,
d)
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) Az 1. § (1) bekezdése szerinti ingatlanokon a Beruházásokkal összefüggésben bontási tevékenység bontási engedély
nélkül, elektronikus napló vezetésével végezhető.

5. §		
A Beruházásokra irányuló közbeszerzési eljárásoknál az építtető – az építési beruházások, valamint az építési
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján – indokolási kötelezettség
nélkül dönthet az R. 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
7. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
8. §		
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 (a továbbiakban: Rendelet) 7. §-a a következő (18) bekezdéssel egészül ki:
„(18) E rendeletnek a Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Program keretében megvalósuló beruházással összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról,
valamint 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 módosításáról szóló 589/2021. (X. 20.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr10.) megállapított
1. melléklet 1.2.141–1.2.143. alpontját a Módr10. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági
ügyekben is alkalmazni kell.”
9. §		
A Rendelet 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 589/2021. (X. 20.) Korm. rendelethez
A Beruházások megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési és bejelentési eljárások,
környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
mérésügyi és műszaki biztonsági 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,
közegészségügyi hatósági eljárások,
élelmiszerlánc-felügyeleti eljárások,
földvédelmi hatósági eljárások,
erdészeti hatósági eljárások,
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi
engedélyezési eljárások,
azok az 1–22. pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházások
megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
az 1–23. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

2. melléklet az 589/2021. (X. 20.) Korm. rendelethez
A Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Program keretében megvalósítandó nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű beruházások

1.

A

B

A beruházás megnevezése

A beruházás megvalósításának helyszíne

2.

Tokaj belváros rehabilitáció I. parkoló bővítés

Tokaj belterület 377/2 és 379 helyrajzi számú
ingatlanok

3.

Sátoraljaújhely Bortemplom rehabilitáció
– Aszútörténeti kiállító és rendezvénytér
a Hegyalja kapujában

Sátoraljaújhely belterület 1705/4, 1723/3, 1723/4,
1723/5, 1723/6, 1723/7, 1754/26 helyrajzi számú
ingatlanok

4.

Sátoraljaújhely, Nemzeti Összetartozás hídja,
Szárhegy és Várhegy közötti függőhíd építése

Sátoraljaújhely külterület 0177/22, 0177/21 helyrajzi
számú ingatlanok
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3. melléklet az 589/2021. (X. 20.) Korm. rendelethez
A Rendelet 1. melléklet 1. pont 1.2. alpontja a következő 1.2.141–1.2.143. ponttal egészül ki:
„1.2.141. A 37. számú főút Szerencs–Sátoraljaújhely szakasz teljes rekonstrukciója,
1.2.142. A 39. számú főút Mezőzombor–Abaújkér szakasz felújítása,
1.2.143. A 38. számú főút Tarcal–Tokaj közötti szakasz felújítása.”

A Kormány 590/2021. (X. 20.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában,
a 2. § tekintetében a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 206. § (3c) bekezdés
a) és b) pontjában,
a 3–5. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. és 27. pontjában,
a 6. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont
16.2. alpontjában és 17. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket
rendeli el:

1. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. Az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos
eljárási szabályok meghatározásáról szóló 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
Az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási
szabályok meghatározásáról szóló 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet
a)
12. § (1) bekezdésében a „2021. október 5.” szövegrész helyébe a „2021. november 19.” szöveg,
b)
12. § (2) bekezdésében a „2021. október 11.” szövegrész helyébe a „2021. november 24.” szöveg,
c)
12. § (3) bekezdésében a „2021. október 20.” szövegrész helyébe a „2021. november 30.” szöveg,
d)
12. § (4) bekezdésében a „2021. november 2.” szövegrész helyébe a „2021. december 1.” szöveg
lép.

3. Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról
szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R2.) 7/O. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
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„7/O. § (1) A Kormány a 2. mellékletben foglalt táblázat 8. sora szerinti beruházás tekintetében az 1. melléklet
7. pontja szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóságot jelöli ki.
(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 8. sora szerinti beruházással érintett ingatlan 4. mellékletben megjelölt,
Egységes Országos Vetületi Rendszerben megadott koordináták (a továbbiakban: EOV koordináták) által lehatárolt
részén megvalósuló beruházás telkére a beépítés szabályait a (3) és (4) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy
a) az OTÉK előírásait a (3) és (4) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,
b) ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (3) és (4) bekezdésben meghatározott sajátos
szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési tervet és
az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.
(3) A 2. mellékletben foglalt táblázat 8. sora szerinti beruházással érintett ingatlan 4. mellékletben megjelölt,
EOV koordináták által lehatárolt részre vonatkozó sajátos beépítési szabályok:
a) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 15%,
b) a szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke terepszint felett 2,25 m2/m2, terepszint alatt 0,9 m2/m2,
c) az építménymagasság megengedett legnagyobb mértéke 26,5 méter,
d) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke terepszint felett 50%,
e) új épület építése esetén a zöldfelület minden 200 m2-e után legalább 1 környezettűrő, nagy lombkoronát növelő
fát kell telepíteni, kivéve, ha a 4. mellékletben megjelölt földrészletek terepszint alatti beépítésének megengedett
legnagyobb mértéke 100%, azzal, hogy a telepítendő fa az érintett földrészleten kívül is elhelyezhető.
(4) A 2. mellékletben foglalt táblázat 8. sora szerinti beruházással érintett ingatlan 4. mellékletben megjelölt,
EOV koordináták által lehatárolt részére vonatkozóan a parkoló- és várakozóhelyek kialakításánál az építmények,
illetve önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához az OTÉK 42. §-a szerint elhelyezendő
személygépkocsik, kerékpártárolók számát az alábbi eltérésekkel kell meghatározni:
a) a parkolóhelyek kialakításánál az építmények, illetve önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához
előírt, az OTÉK 4. számú melléklete alapján számított személygépkocsik számának legalább 50%-ának elhelyezését
kell biztosítani,
b) a kerékpártárolók kialakításánál az építmények, illetve önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű
használatához előírt, az OTÉK 7. számú melléklete alapján számított kerékpárok számának 10%-os elhelyezését kell
biztosítani.
(5) A 2. mellékletben foglalt táblázat 8. sora szerinti beruházással érintett ingatlan 4. mellékletben megjelölt,
EOV koordináták által lehatárolt építési területen bontási tevékenység bontási engedély nélkül végezhető, azzal,
hogy a tevékenység végzéséről elektronikus építési naplót kell vezetni.”
4. §		
Az R2. a következő 39. §-sal egészül ki:
„39. § E rendeletnek az egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 590/2021. (X. 20.) Korm. rendelettel
(a továbbiakban: Módr31.) megállapított 3. § (4) bekezdését, 7/O. §-át és 4. mellékletét a Módr31. hatálybalépésekor
folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”
5. §		
Az R2. a 2. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.
6. §		
Az R2. 3. § (4) bekezdésében a „7., 9.” szövegrész helyébe a „7–9.” szöveg lép.

4. Záró rendelkezések
7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 590/2021. (X. 20.) Korm. rendelethez
Az R1. 3. melléklete a következő 44. ponttal egészül ki:
„44. az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet
2. mellékletében foglalt táblázat 8. sora szerinti beruházás.”

2. melléklet az 590/2021. (X. 20.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelethez

A 2. mellékletben foglalt táblázat 8. sora szerinti beruházással érintett ingatlan Egységes Országos
Vetületi Rendszerben megadott koordináták által lehatárolt része
X

Y

001

654 620,484

239 481,346

002

654 620,048

239 483,997

003

654 618,822

239 491,447

004

654 618,229

239 495,385

005

654 616,860

239 503,595

006

654 616,234

239 507,354

007

654 614,421

239 518,408

008

654 613,524

239 523,926

009

654 612,909

239 527,674

010

654 612,269

239 531,629

011

654 611,055

239 538,850

012

654 610,996

239 539,083

013

654 608,969

239 551,515

014

654 619,283

239 565,829

015

654 620,621

239 567,679

016

654 621,549

239 562,017

017

654 621,235

239 561,966

018

654 623,250

239 549,632

019

654 623,570

239 549,684

020

654 624,592

239 543,379

021

654 637,232

239 545,478

022

654 635,662

239 555,013

023

654 636,785

239 555,197

024

654 636,437

239 557,325

025

654 636,299

239 557,302

026

654 636,036

239 558,913

027

654 636,174

239 558,935

028

654 635,825

239 561,070

029

654 634,703

239 560,887

030

654 633,212

239 570,004

031

654 640,460

239 571,205
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032

654 640,477

239 571,086

033

654 645,540

239 571,937

034

654 645,520

239 572,062

035

654 652,532

239 573,215

036

654 653,198

239 569,145

037

654 658,483

239 570,064

038

654 657,825

239 573,943

039

654 664,441

239 575,014

040

654 666,466

239 562,911

041

654 677,516

239 564,738

042

654 677,724

239 563,477

043

654 679,983

239 563,851

044

654 679,960

239 563,989

045

654 681,585

239 564,258

046

654 681,608

239 564,120

047

654 683,902

239 564,499

048

654 683,694

239 565,760

049

654 694,749

239 567,587

050

654 692,694

239 579,795

051

654 694,171

239 580,040

052

654 694,456

239 578,235

053

654 702,048

239 579,414

054

654 703,790

239 566,914

055

654 705,083

239 559,075

056

654 712,110

239 560,234

057

654 712,447

239 558,418

058

654 727,768

239 560,989

059

654 727,887

239 560,320

060

654 740,537

239 562,508

061

654 740,227

239 564,456

062

654 742,674

239 564,909

063

654 745,278

239 564,482

064

654 745,837

239 561,128

065

654 747,999

239 551,983

066

654 734,598

239 550,123

067

654 734,181

239 549,578

068

654 734,542

239 547,568

069

654 732,764

239 547,259

070

654 732,567

239 548,464

071

654 718,486

239 546,150

072

654 719,744

239 538,446

073

654 720,868

239 531,567

074

654 722,848

239 531,904

075

654 724,112

239 524,171

076

654 723,960

239 524,146

077

654 724,640

239 519,988
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078

654 724,792

239 520,013

079

654 726,059

239 512,261

080

654 724,092

239 511,944

081

654 726,489

239 497,371

082

654 728,463

239 497,695

083

654 728,530

239 496,502

084

654 725,541

239 496,075

085

654 712,987

239 493,594

086

654 711,821

239 499,277

087

654 704,668

239 497,620

088

654 703,875

239 502,374

089

654 694,061

239 500,789

090

654 693,612

239 503,545

091

654 677,277

239 500,878

092

654 677,729

239 498,084

093

654 670,550

239 496,883

094

654 670,521

239 497,052

095

654 667,432

239 496,545

096

654 664,922

239 495,961

097

654 656,028

239 494,474

098

654 655,520

239 497,235

099

654 639,255

239 494,575

100

654 639,723

239 491,792

101

654 632,985

239 490,687

102

654 633,033

239 490,392

103

654 630,108

239 489,907

104

654 631,095

239 483,919
”

A Kormány 591/2021. (X. 20.) Korm. rendelete
az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló
83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés a)–c) pontjában, valamint 12. § (5) bekezdés a), d) és f ) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §		
Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) a következő 40. §-sal egészül ki:
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„40. § E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 591/2021. (X. 20.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr32.) módosított 1. § (2) bekezdés
b) pontját, (2a), (3) és (4) bekezdését, 5. § (2) bekezdését, valamint 2. mellékletében foglalt táblázat 56. sorát és
3. mellékletében foglalt táblázat 6. sorát a Módr32. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági
ügyekben is alkalmazni kell.”
2. §		
Az R.
a)
2. melléklete az 1. melléklet,
b)
3. melléklete a 2. melléklet
szerint módosul.
3. §		
Az R.
a)
1. § (2) bekezdés b) pontjában az „útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési munkákra” szövegrész helyébe
az „útépítési, létesítmény megközelítését, működését és városképi illeszkedését segítő – közterület- és
zöldfelület-rendezési, közlekedésfejlesztési, közműcsatlakozási és -fejlesztési – munkákra” szöveg,
b)
1. § (2a) bekezdésében a „22. és 23. sora” szövegrész helyébe a „22., 23. és 56. sora” szöveg,
c)
1. § (3) bekezdésében az „53–55. sora” szövegrész helyébe az „53–56. sora” szöveg,
d)
1. § (4) bekezdésében a „19. és 24. sora” szövegrész helyébe a „19., 24. és 56. sora” szöveg,
e)
5. § (2) bekezdésében a „3. és 45–50. sora” szövegrész helyébe a „3., 45–50. és 56. sora” szöveg
lép.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 591/2021. (X. 20.) Korm. rendelethez
Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 56. sorral egészül ki:
(A

B

C

1.

A beruházás megnevezése

A beruházás megvalósításának helyszíne

Koordinációra kijelölt kormánymegbízott)

56.

A Károlyi-palota részleges belső
felújítása és udvarának felújítása

Budapest V. kerület belterület,
24166/1 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros Kormányhivatalát
vezető kormánymegbízott

2. melléklet az 591/2021. (X. 20.) Korm. rendelethez
Az R. 3. mellékletében foglalt táblázat a következő 6. sorral egészül ki:
(A

B

1.

A beruházás megnevezése

A beruházás megvalósításának helyszíne

6.

A Károlyi-palota részleges belső
felújítása és udvarának felújítása

Budapest V. kerület belterület,
24166/1, 24166/2, 24167,
24164, 24016 helyrajzi számú
ingatlanok

C
A beruházás megvalósításához szükséges
közterület-használat időtartama)

a kivitelezés megkezdésétől –
2023. március 31.
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének
rendeletei

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének 3/2021. (X. 20.) SZTFH rendelete
a bírósági végrehajtási eljárásban felszámítandó általános költségátalány megfizetésének szabályairól
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (1a) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13. § k) és n) pontjában foglalt
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
Az önálló bírósági végrehajtó (a továbbiakban: végrehajtó) hatáskörébe tartozó és általa lefolytatott eredményes
végrehajtási eljárásban a Magyar Bírósági Végrehajtói Kart (a továbbiakban: Kar) és a Szabályozott Tevékenységek
Felügyeleti Hatóságát a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 34/A. §-a alapján
általános költségátalány illeti meg.
2. §

(1) Az általános költségátalányt az adós (kötelezett) viseli, a végrehajtó azt tőle az egyéb végrehajtási költségekkel
együtt hajtja be, majd fizeti meg a Karnak.
(2) Ha az adós a végrehajtási eljárás során közvetlenül a végrehajtást kérőnek fizette meg a követelés összegét,
a végrehajtást kérőnek kell az általános költségátalányt megfizetnie a végrehajtónak. Ennek elmulasztása esetén
az adós és a végrehajtást kérő egyetemlegesen felel az általános költségátalány megfizetéséért.

3. §

(1) Az általános költségátalány összegét a Vht. 34/A. § (3) bekezdése alapján kell megállapítani.
(2) Az általános költségátalány számításának alapjául a végrehajtható okirat végrehajtóhoz történő érkezésének napja
szerint számított végrehajtási ügyérték szolgál.

4. §		
Ha a meghatározott cselekmény végrehajtása során a kötelezettől pénzkövetelés is behajtásra kerül, az általános
költségátalány számításának alapját a behajtandó pénzkövetelésnek és járulékainak összege jelenti.
5. §		
Az általános költségátalányt az egyetemlegesen felelős adósok ellen egyidejűleg elrendelt, ugyanazon végrehajtó
által foganatosított végrehajtási ügyekben egyszer kell felszámítani.
6. §		
A végrehajtó az általános költségátalány összegét az első érdemi intézkedése során állapítja meg, és írásban közli
a felekkel. A továbbiakban ezen összeget hajtja be az adóstól.
7. §

(1) A végrehajtó az eredményes végrehajtás során befolyt és a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló SZTFH rendelet
szerint elszámolt általános költségátalány összegét a 8. § (1) bekezdésében megállapított határidőt követő 15 napon
belül átutalja a Kar fizetési számlájára.
(2) A végrehajtó az általános költségátalány összegét a Kar részére történő megfizetésig a letéti számláján köteles
kezelni.
(3) E rendelet alkalmazása szempontjából akkor eredményes a végrehajtási eljárás, ha annak során a végrehajtható
okirat kiállítását követően pénzösszeg folyt be, vagy teljesítés (részteljesítés) történt. Az adózás rendjéről szóló
2017. évi CL. törvény 76. § (1)–(2) bekezdése szerinti, az adóhatóság visszatartási jogának gyakorlásából eredő
követeléscsökkenés e rendelet alkalmazása szempontjából nem minősül behajtásnak (teljesítésnek), ha a követelés
csökkenéséről az adóhatóság tájékoztatja a végrehajtót.

8707

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 193. szám

8. §

(1) A végrehajtó az általános költségátalány megfizetéséről minden hónap 15. napjáig összesítve, írásban értesíti a Kart.
(2) Az összesítés tételesen tartalmazza az ügyszámokat, a végrehajtási ügyértékeket, az adósok neveit és a megküldése
előtti hónapban megfizetett általános költségátalány összegét.
(3) A Kar a befizetéstől, a végrehajtó a végrehajtási ügy befejezésétől számított 5 évig köteles a (2) bekezdés szerinti
összesítéseket megőrizni.

9. §		
A Kar az általános költségátalány elszámolását és megfizetését bármikor ellenőrizheti, arról a végrehajtótól
tájékoztatást kérhet, és a végrehajtási ügyek irataiba, a végrehajtó nyilvántartásaiba, összesítéseibe e célból
betekinthet.
10. §		
Ez a rendelet 2021. november 1. napján lép hatályba.
11. §		
E rendeletet a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
		
		

Dr. Biró Marcell s. k.,
elnök
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VIII. A Kúria határozatai

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5019/2021/6. számú határozata

Az ügy száma: Köf.5019/2021/6.
A tanács tagjai: Dr. Patyi András, a tanács elnöke, Dr. Horváth Tamás előadó bíró, Dr. Balogh Zsolt bíró, Dr. Varga
Eszter bíró, Dr. Kiss Árpád Lajos bíró
Az indítványozó: Budapest Főváros Kormányhivatal (1056 Budapest, Váci út 62–64.)
Az érintett önkormányzat: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (1092 Budapest,
Bakáts tér 14.)
Az ügy tárgya: önkormányzati rendelet törvényességének vizsgálata

Rendelkező rész
A Kúria Önkormányzati Tanácsa
–
megállapítja, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
a gépjármű elhelyezési kötelezettség helyi szabályairól szóló 33/2020. (XI. 25.) önkormányzati rendelete
törvénysértő, ezért azt e határozat közzétételének napjával megsemmisíti;
–
elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét;
–
elrendeli, hogy a határozat közzétételére – a Magyar Közlönyben való közzétételt követő 8 napon belül –
az önkormányzati rendeletek kihirdetésével azonos módon kerüljön sor.
A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás
Az indítvány alapjául szolgáló tényállás
[1] Az indítványozó Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a gépjármű
elhelyezési kötelezettség helyi szabályairól szóló 33/2020. (XI. 25.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban:
Ör.) törvényességi felügyeleti jogkörben vizsgálta abban a vonatkozásban, hogy az Ör. hatályba lépése révén
2021. január 1-jétöl bevezetett, az Ör. 5. § (2) bekezdésében rögzített díjak megfelelnek-e a koronavírus-világjárvány
nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020.
(XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 603-as Korm. rendelet) előírásainak.
[2] A hatályos Ör.-ben rögzített elhelyezési kötelezettség ellentételezése ugyanis a korábbi Ör.-ben szabályozott
valamennyi díjhoz viszonyítva jelentősen emelkedett, ami a 603-as Korm. rendelettel ellentétes. Az 5. § (2) bekezdés
a) pontja alapján a gépjármű-elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltását az Ör. 1. mellékletében szereplő
szerződésminta díjnak nevezi. Parkolóhelyenként ennek összege a korábbihoz képest új épület építése esetén
8.000.000 Ft-ra, míg a b) pontja alapján meglévő épület átalakítása, bővítése és rendeltetésmód változtatása vagy
meglévő rendeltetési egység megosztása esetén 4.000.000 Ft-ra nőtt.
[3] Az indítványozó törvényességi felhívásában aggályosnak tartotta az Ör. 4. § (3) bekezdését is, amely szerint
a pénzbeli megváltás engedélyezéséről a főépítész részletesen indokolt javaslata alapján a polgármester dönt.
Az Ör. szabályai között nem rendezi a döntés meghozatalának alapját jelentő jogviszonyt, vagyis azt, hogy
önkormányzati hatósági eljárást folytat le vagy tulajdonosi jogkörben hozza meg döntését a polgármester.
Ez a hiányosság sérti a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 2. § (1) bekezdésében
megfogalmazott normavilágosság követelményét, amelynek alapján a jogszabálynak a címzettek (jogalkalmazók és
állampolgárok, egyéb érintettek) számára is egyértelműen értelmezhető szabályozási tartalommal kell rendelkeznie.
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[4] Az érintett önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) polgármesterének álláspontja szerint a 603-as
Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés nem alkalmazható az Ör. 5. § (2) bekezdése
tekintetében. Nem minősül sem vagyonnal való gazdálkodás körében felmerülő díjnak, sem egyéb díjfizetési
kötelezettségnek az Ör.-ben meghatározott gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltásának összege,
mivel azt a kérelmező nem köteles megfizetni, csak kötelezettség alóli szabadulást eredményez. A gépjárműelhelyezési kötelezettség megváltása ennek alapján polgári jogi jogviszony keretében történik. Mindezek miatt
az indítványozó törvényességi felhívása eredménytelen maradt.

A kormányhivatal indítványa és az önkormányzat védirata
[5] Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: indítványozó) 2021. június 9-én kelt és a Kúriára 2021. június 10-én
érkezett indítványában kérte elsődlegesen az Ör., másodlagosan az Ör. 5. § (2) bekezdésének vizsgálatát és
2021. január 1. napjára visszamenőleges hatállyal történő megsemmisítését.
[6] A Kormányhivatal véleménye szerint az Ör. 1. mellékletében foglalt szerződésminta által is díjnak nevezett
ellentételezés a parkolóhely-megváltási kötelezettség díjnak minősülő ellenértéke, ezért vonatkozik rá 603-as
Korm. rendelet korlátozása. Ennek 1. § (1) bekezdése értelmében 2021. december 31. napjáig az önkormányzat által
nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díj, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség, így a gépjármű elhelyezési kötelezettség megváltási
díjának mértéke sem lehet magasabb, mint ami a hatálybalépést (2020. december 19. napját) megelőző napon
hatályos és alkalmazandó mérték volt.
[7] A törvényességi felügyeleti eljárás vizsgálati szakaszában sor került a rendeletalkotási körülmények feltárására is.
Az indítványozó szerint az építési tevékenység célja szerint differenciáló hatásvizsgálatot nem tartalmazott az Ör.
előterjesztése, a megállapított díj összegét megalapozó tanulmányra sem utalt a hatásvizsgálat. Nem mutatható ki
emiatt, hogy a jogalkotó milyen körülményeket mérlegelt rendeletalkotása során. Nincs megfelelően alátámasztva,
hogy a konkrét díjtétel kalkulációjának mi volt a módja.
[8] Az indítvány szerint az Ör. továbbá nem rendezi a 4. § (3) bekezdésében meghatározott döntés alapját jelentő
jogviszonyt, vagyis azt, hogy a polgármester önkormányzati hatósági eljárást folytat le, avagy tulajdonosi jogkörben
hozza meg döntését.
[9] Az önkormányzat védiratában akként nyilatkozott, hogy a gépjármű elhelyezési kötelezettség megváltása
egyértelműen polgári jogi megállapodás. Az Ör. szerinti díj nem esik a 603-as Korm. rendelet által alkalmazott
díjfogalom körébe. Az Ör. ezért nem tekinthető jogszabályba ütközőnek.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása
[10] Az indítvány nagyobb részben megalapozott.
[11] A Kúria Önkormányzati Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Tanács) az indítványt a Kp. 141. § (2) bekezdése
alapján bírálta el. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 140. §
(1) bekezdése alapján az indítványra a keresetlevél szabályait kell alkalmazni.
I.
[12] Az indítvánnyal érintett Ör. érdemi rendelkezései tartalmilag, illetőleg a külön is támadott rendelkezés és környezete
szövegszerűen, különösen a következők.
[13] [Gépjármű elhelyezési kötelezettség] A hatályos kerületi építési szabályzatokban meghatározott építési
tevékenységek és rendeltetés-változtatások feltételeként meghatározott gépjármű elhelyezési kötelezettséget
a rendelet alapján kell teljesíteni. Új épület létesítésekor az adott városrészre hatályos kerületi építési szabályzat
előírásaiban meghatározott gépjármű elhelyezési kötelezettségnek – amennyiben az megoldható – telken belül kell
eleget tenni.
[14] [A kötelezettség pénzbeli megváltása]
„4. § (1) Gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltására kivételes módon, csak abban az esetben és
mértékben van lehetőség, ha az adott ingatlanon a ki- és behajtás forgalomtechnikai okokból bizonyítottan nem
megoldható, vagy a telken a már meglévő épület, a telek méretei vagy egyéb műszaki adottságok a telken belüli
parkolást nem teszik lehetővé.
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(2) Amennyiben a tervezett rendeltetéshez tartozó gépjármű elhelyezés saját telken igazolhatóan nem biztosítható,
akkor Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) egyetértése
esetén a gépjármű elhelyezési kötelezettség a szükséges mértékben pénzben megváltható.
(3) A pénzbeli megváltás engedélyezéséről a főépítész részletesen indokolt javaslata alapján a polgármester dönt.
[15] [A pénzbeli megváltás teljesítésének módja]
„5. § (1) A gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltásról – az 1. mellékletben lévő minta
alkalmazásával – szerződést kell kötni, melyet a pénzbeli megváltást engedélyező döntést követően az építtető
kezdeményez az építési tevékenység megkezdését megelőzően.
(2) A gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltásának összege parkolóhelyenként:
a) új épület építése esetén 8 000 000 Ft (azaz nyolcmillió forint),
b) meglévő épület átalakítása, bővítése és rendeltetésmód változtatása vagy meglévő rendeltetési egység
megosztása esetén 4 000 000 Ft (azaz négymillió forint),
mely összeg befizetésének igazolása a tevékenység megkezdésének feltétele.
(3) A pénzbeli megváltás pénzügyi teljesítésének határideje:
a) átalakítás, rendeltetésváltozás, épületbővítés esetén: a szerződés megkötését követő 30 napon belül;
b) új építési tevékenység esetén: az építési tevékenység megkezdésének napján, de legkésőbb a 4. §
(3) bekezdésében meghatározott döntés kézhezvételétől számított 3 éven belül.
(4) A befizetésről szóló igazolást az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus
Dokumentációs Rendszerbe (ÉTDR) fel kell tölteni, mely a használatbavételi engedély kiadásának feltétele.
(5) Az építkezés megkezdését az Önkormányzat felé írásban be kell jelenteni. A megváltás teljes összegének
pénzügyi teljesítését megelőzően:
a) a tervezett építési tevékenység nem kezdhető meg;
b) a tervezett építkezéshez kapcsolódóan közterület-használati hozzájárulás nem adható.
(6) Amennyiben az építési szándék, rendeltetésváltoztatás meghiúsul, ennek igazolásától számított 15 napon belül
a befizetett megváltás összegét az Önkormányzat – kamat felszámítása nélkül – visszafizeti.”
II.
[16] Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény) 32. cikk (2) bekezdése alapján feladatkörében eljárva
a helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben
kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot.
[17] A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 2. § (1) bekezdése alapján a jogszabálynak
a címzettek számára egyértelműen értelmezhető szabályozási tartalommal kell rendelkeznie.
[18] Az Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdése értelmében az önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet
ellentétes. A Jat. 2. § (4) bekezdésének b) pontja alapján az önkormányzati rendeletek megalkotásakor is biztosítani
kell, hogy azok illeszkedjenek a jogrendszer egységébe.
[19] Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: OTÉK) 42. § (2) és (12) bekezdése értelmében a kerületi önkormányzatnak biztosítania kell
az építményekhez tartozó gépjármű elhelyezését, azon túlmenően pedig a település idegenforgalmi vagy központi
szerepéhez mérten a megfelelő számú parkolóhelyet.
[20] Az Ör. konstrukciója szerint a gépjármű elhelyezési kötelezettség megváltásakor a kötelezett (építtető) az általa
meg nem valósított parkolóhely miatt önkormányzatra háruló további parkolóhely kialakítás költségeit téríti meg,
a megváltás díjával hozva egyensúlyba az önkormányzat költségvetésére áthárított terhet.
[21] Az önkormányzat és az építtető mint felek ennek érdekében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(a továbbiakban: Ptk.) hatálya alá tartozó szerződést kötnek, melynek keretében a közösségi szolgáltatásért cserébe
járó, díjként meghatározott ellenértékként pénzösszeget fizetnek.
III.
[22] A Kúria Önkormányzati Tanácsa mindenekelőtt a parkólóhely megváltásáról szóló döntés alapját adó jogviszony
jellegét vizsgálta az Ör. egésze szabályozásának tükrében.
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[23] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontja szerint
a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok
különösen a településrendezés. A 14. § (1) bekezdése szerint a 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok
ellátásának részletes szabályait, ha e törvény másként nem rendelkezik, jogszabályok tartalmazzák. Jelen tágyban
a vonatkozó kötelezettséget az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.)
felhatalmazása alapján az OTÉK 42. §-a tartalmazza, ami az erről szóló rendelkezést az önkormányzat rendeleteként
megalkotott helyi építési szabályzatához köti.
[24] Tekintettel arra, hogy ez OTÉK 42. § (2) bekezdése szerint az építmények rendeltetésszerű használatához a telken
belül kell biztosítani a személygépkocsi elhelyezését, az önkormányzatnak erre vonatkozóan nincsen (közterületen
parkolóhelybiztosítási) kötelezettsége. A gépjármű-elhelyezés adott településrészen tartalmában a helyi építési
szabályzat által meghatározott közigazgatási kötelezési jogviszony.
[25] E kötelezettség kiváltása alapulhat megállapodáson, de abban az esetben a garanciális feltételeket vagy magasabb
szintű jogforrás szabályozása alapján, vagy azok részletes helyi jogalkotás keretében történő kialakítása révén kell
megállapítani.
[26] Jelen tárgyban az Ör.-re hárul ez a szerep, megállapítható azonban, hogy a szabályozott jogintézmény nem felel
meg ennek a követelménynek.
[27] Az indítványozó szerint az Ör. nem rendezi egyértelműen, hogy a 4. § (3) bekezdésében meghatározott pénzbeli
megváltás kapcsán a polgármester önkormányzati hatósági eljárást folytat le, avagy tulajdonosi jogkörben hozza
meg döntését. Tartalma ennek az, hogy az Ör. a megváltási díj formájában az építtetővel ellentételezteti, hogy
helyette az önkormányzat alakítja ki a parkolóhelyet. Az egyoldalú kötelezési tartalom folytán ez közigazgatási
jogviszony, amire az Ör. 4. § (3) bekezdése egyértelműen utal, amikor a pénzbeli megváltás engedélyezését nevesíti
– a főépítész indokolt javaslata alapján – a polgármester hatáskörében.
[28] Az Ör. „Szerződés” című 1. sz. mellékletének 3.1. pontjában azonban az szerepel, hogy a megállapodásba nem foglalt
kérdésekben az Ör., az OTÉK, a vonatkozó KÉSZ (kerületi építési szabályzat) és a Ptk. rendelkezései az irányadók.
[29] Megállapítható, hogy az ekként szabályozott jogviszony szabályszerűen nem értelmezhető. A polgármesteri
engedély ugyanis kétségkívül hatósági aktus. Az ennek alapján kötendő megállapodás, az Ör. 1. melléklete
szerinti szerződés viszont valójában nem hagy teret a felek akarata szerinti megállapodásnak. Különösen azáltal,
hogy lényegében az egyik, polgári jog szerint „mellérendelt” felet egyidejűleg közigazgatási hatósági jogkör
gyakorlójának helyzetébe hozza.
[30] Az önkormányzat ezzel kapcsolatos ellenérveivel összefüggésben a Kúria a következőket rögzíti. Egyrészt
közigazgatási jogviszony nem azáltal keletkezik, hogy az Ör. szabályozási körébe vonja azt, hiszen önkormányzati
rendelet szólhat mellérendeltségi viszonyokról. A polgármesteri engedély az, ami jelen esetben a helyi szabályozás
folytán létesített közigazgatási aktus, és ami miatt a szerződés alapjául szolgáló mellérendeltség nem lehet
valóságos.
[31] Másrészt az építtető szabadsága, hogy a kötelezettség alóli mentesülést választhatja, nem hasonlítható egy
polgári jog szerinti szokásos blanketta-szerződéshez, mert – bár a felek mozgástere ott is eltérő – egyikük
nem rendelkezik még ráadásul közhatalmi jogosítvánnyal is a szerződés tartalmának meghatározását illetően.
Egyebek között ez garanciális szempontból is fontos, mert a diktált feltételekkel szembeni szokásos garanciák
(pl. fogyasztóvédelem) közjogi viszonyban nem érvényesíthetők. Közhatalmi jogosítvány feltétel nélkül, kifejezetten
mellérendeltségi alapon való szabályozása ugyancsak aggályos.
[32] A Kúria Önkormányzati Tanácsa számos összefüggésben hozott már határozatot az önkormányzati feladatok
ellátásával összefüggésben a rendeleti szabályozásban foglalt közjogi és magánjogi viszonyok intézményesítésének
feltételeiről és azok egymáshoz történő kapcsolódásáról.
[33] A Köf.5033/2017/4. számú döntés kifejti, hogy az önkormányzatok törvény keretei között megválaszthatják a helyi
közfeladatok ellátása érdekében az általuk intézményesíthető jogviszonyok közjogi vagy magánjogi jellegét,
azonban a felek számára szükséges garanciákat ennek megfelelően koherensen kell kiépíteniük. Nem lehet hol
az egyik, hol a másik viszonyrendszer elemeit aszerint alkalmazni, hogy az az egyik fél számára miképpen látszik
célszerűnek. Hasonlóképpen rendelkezik egyebek között a Köf.5031/2019/5., a Köf.5010/2020/6., Köf.5010/2021/4.
illetve legutóbb a Köf.5017/2021/6. számú határozat.
[34] Jelen ügyben a kétféle jogviszony kapcsolódásának tisztázatlansága végeredményben a szerződő magánfelet,
illetve az engedélyes ügyfelet illetően a garanciális jogvédelem kereteinek felismerhetetlenségét eredményezi,
vagyis annak tisztázatlanságát, hogy erre közigazgatási vagy polgári jogi keretek között van-e módja.
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[35] Az, hogy a rendelet mellékletében az szerepel, hogy a megállapodásban nem rendezett kérdésekben a Ptk.
rendelkezései az irányadók, nem teszi egyértelművé a döntéshozatal jogalapját, hiszen hatósági aktus, azaz
engedélyezés határozza meg teljeskörűen a megállapodás tartalmát. Azért is aggályos ez, mert így egy hatósági
döntés kerül „beárazásra”, ami a közhatalom gyakorlására való felhatalmazás tartalmával általában ellentétes.
[36] A magyar jogrendszerben kifejezetten vegyes jogviszonyokat tipikusan törvény hoz létre, melyben felhatalmazással
jelölik ki a helyi szabályozás mellérendeltségi viszonyokat intézményesítő szerepét. Ilyen a védirat által hivatkozott,
a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény (lakástörvény).
[37] A helyi önkormányzat szabályozhat saját maga is a tárgyban felhatalmazása keretei között, vagy teheti ezt eredeti
szabályozási jogkörében is – a garanciális követelményeket azonban szem előtt kell tartania. Az önkormányzat
ugyanis nem szokványos magánjogi szerződő fél, mert a másik féllel való akarategyezés elérését részéről jelentősen
erősíti az a körülmény, hogy az említett módon egyben szabályozója is az önmagát érintő viszonynak. A szerződés
másik alanyának, illetve az állampolgárok helyi közösségének garanciális jogait ebben az összefüggésben csak
kifejezett közjogi eszközökkel lehetne biztosítani. A felek egyenjogúsága, valódi akarategyezősége ebben
a kiegyensúlyozatlan és egyenlőtlen alaphelyzetben másképp aligha garantálható.
[38] Jelen esetben az elégséges garanciák hiányában mindenekelőtt a Jat. 2. § (1) bekezdése sérült. Az egyértelmű
szabályozási tartalom a jogviszonyok alapvető jellege, illetve összefüggése kialakításának elmaradása miatt ugyanis
nem állapítható meg, ami egyértelműen jogbizonytalanságot okoz. E törvénybe ütközés alapján az Ör. teljes
megsemmisítése vált indokolttá a Kp. 146. § (1) bekezdés a) pontja alapján.
[39] A megsemmisítés miatt az Önkormányzati Tanács nem foglalkozott az Ör. tárgya 603-as Korm. rendelet hatálya
alá tartozásának kérdésével, mert az ekként okafogyottá vált. Mivel ugyanis nem volt megállapítható a helyben
szabályozott jogviszony természete, az abban meghatározott díjjal kapcsolatban sem tisztázható, hogy
az a Korm. rendelet hatálya alá tartozik-e, vagy pedig sem.
[40] Az indítványozó az Ör. ex tunc hatályú megsemmisítését kérte. A Kúria szerint azonban ez jogbizonytalanságot
okozna az ezt a határnapot követően már teljesedésbe ment jogviszonyokat érintően. A gépjármű elhelyezés
megváltásának továbbá ekkor huzamosabb ideig egyáltalán nem lenne jogalapja, ami a jogalkotói akarattal,
a beruházói szempontokkal és rövidtávon feltehetően a lakossági érdekkel is ellentétes.
[41] Mindezek alapján az Ör. egészének a jelen határozat közzétételének napjával történő (ex nunc hatályú)
megsemmisítése indokolt.

A döntés elvi tartalma
[42] Az önkormányzatok törvény keretei között megválaszthatják a helyi közfeladatok ellátása érdekében az általuk
intézményesíthető jogviszony közjogi vagy magánjogi jellegét, aminek megfelelő tartalom azonban világosan
értelmezhető kell, hogy legyen. Az e követelménynek megfelelő szabályozás egyként koherens módon, akár
a magánjog, akár a közjog sajátosságaira figyelemmel, szükségképpen tartalmazza a felek számára elengedhetetlen
garanciákat, a jogállami követelményeknek megfelelő elégséges tartalommal.

Záró rész
[43] A Kúria az indítványt a Kp. 141. § (2) bekezdése szerint tárgyaláson kívül bírálta el.
[44] A Kúria a törvényellenesség jogkövetkezményeit a Kp. 146. § (1) bekezdés a) pontja, valamint 146. § (4) bekezdése
alapján állapította meg.
[45] A Magyar Közlönyben történő közzététel a Kp. 146. § (2) bekezdésén, a helyben történő közzététel a Kp. 142. §
(3) bekezdésén alapul.
[46] Jelen eljárásban a Kp. 141. § (4) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet törvényességének vizsgálatára
irányuló eljárásban a feleket teljes költségmentesség illeti meg és saját költségeiket maguk viselik.
[47] A határozat elleni jogorvoslatot a Kp. 116. § d) pontja zárja ki.
Budapest, 2021. október 12.
Dr. Patyi András s. k. a tanács elnöke, Dr. Horváth Tamás s. k. előadó bíró, Dr. Balogh Zsolt s. k. bíró, Dr. Kiss Árpád
Lajos s. k. bíró, Dr. Varga Eszter s. k. bíró
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1738/2021. (X. 20.) Korm. határozata
a FINA 2027. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság lebonyolításával
összefüggésben a Magyar Úszó Szövetség elhelyezéséhez szükséges további intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a FINA 2027. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság (a továbbiakban:
Világbajnokság) előkészítésében és megrendezésében közreműködő, valamint a kiemelkedő társadalmi haszonnal
járó Úszó Nemzet Programot lebonyolító Magyar Úszó Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) elhelyezését méltó
módon, hosszú távon továbbra is biztosítani kell;
2. az 1. pontban foglalt cél érdekében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 24. § (2) bekezdés
e) pontjában foglaltak alapján úgy dönt, hogy a Budapest XIII. kerület, 23800/7 helyrajzi számú, a Budapest
Főváros Önkormányzata és a magyar állam közös tulajdonában álló ingatlannak (a továbbiakban: ingatlan)
a magyar állam tulajdonában álló tulajdoni hányada egy részének vonatkozásában a Klubházra és az annak
használatához szükséges területre a FINA 2021. évi Úszó- , Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnoksággal
összefüggésben a Magyar Úszó Szövetség elhelyezéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1015/2015. (I. 22.)
Korm. határozat alapján megkötött használati megállapodás 2027. december 31. napjáig meghosszabbításra
kerüljön a Szövetséggel;
3. egyetért azzal, hogy az ingatlan a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (10)–(13) bekezdésében
foglaltak alapján 2027. december 31. napjáig továbbra is a Szövetség használatában maradjon a Világbajnokság
szervezési és rendezési feladatai, valamint az Úszó Nemzet Program lebonyolítása mint közfeladat ellátásának
biztosítása érdekében;
4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Nemzeti Sportközpontok útján tegye meg a szükséges
intézkedéseket a 2. és 3. pontban foglalt feladatok végrehajtása érdekében.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2021. december 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1739/2021. (X. 20.) Korm. határozata
a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (2) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva 4 495 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2021. évi központi
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi tartalékok alcím, 1. Gazdaság-újraindítási programok
jogcímcsoport (a továbbiakban: GÚP előirányzat) terhére, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. a Kvtv. 17. §-a, valamint 4. melléklet 7. pontja alapján jóváhagyja a GÚP előirányzatnak az 1. pont szerinti
átcsoportosítás alapján az eredeti előirányzaton felül – az eddig jóváhagyott összegen túl további –
4 495 000 000 forinttal történő túlteljesülését;
3. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 3 800 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását
rendeli el, a 2. melléklet szerint.
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

Államháztartási
egyedi azonosító
004118

Fejezet
szám

XVIII.

Cím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

2

Kiemelt
előir.
szám

K6

XLVII.
1
1
385484

1
K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külképviseletek igazgatása

Beruházások
Gazdaság-újraindítási Alap
Központi kezelésű előirányzatok
Központi tartalékok
Gazdaság-újraindítási programok
Egyéb működési célú kiadások

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

4 495 000 000

-4 495 000 000

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

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

forintban

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 193. szám

1. melléklet az 1739/2021. (X. 20.) Korm. határozathoz

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási
egyedi azonosító
004118

Fejezet
szám

XVIII.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

2

Magyar Államkincstár 1 példány

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külképviseletek igazgatása

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

TÁMOGATÁS

4 495 000 000
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

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

Összesen

I.n.év
4 495 000 000

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
4 495 000 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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2. melléklet az 1739/2021. (X. 20.) Korm. határozathoz
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

Államháztartási
egyedi azonosító
005214
196835

Fejezet
szám

XX.

Cím
szám

Alcím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.
Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

1

XLII.

Kiemelt
előir.
szám

K1

31

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Szociálpolitikai menetdíj támogatás

forintban

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Személyi juttatások

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

3 800 000 000

Egyéb működési célú kiadások

-3 800 000 000

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

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási
egyedi azonosító
005214

Fejezet
szám

XX.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

1

Magyar Államkincstár 1 példány

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

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

TÁMOGATÁS

3 800 000 000

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

Összesen

I.n.év
3 800 000 000

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
3 800 000 000

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

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 193. szám

8717

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 193. szám

A Kormány 1740/2021. (X. 20.) Korm. határozata
a XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda költségvetési fejezetet érintő intézkedésekről
A Kormány
1. a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 17. §-a,
valamint 4. melléklet 105. sora alapján jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet,
19. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 3. Autópálya rendelkezésre állási díj jogcímcsoport
kiadási előirányzatának legfeljebb 883 138 365 forint összeggel történő túllépését;
Felelős:
pénzügyminiszter
a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára
Határidő:
azonnal
2. felhívja a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkárát, hogy az 1. pont szerinti előirányzat-túllépés
összegét ütemezetten, a kifizetésekhez igazodva használja fel;
Felelős:
a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára
Határidő:
azonnal
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára bevonásával
gondoskodjon a Művészetek Palotája Rendelkezésre Állási Szerződésében foglalt állami fizetési kötelezettségek
teljesítése érdekében legfeljebb 739 323 822 forint többletforrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 19. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím,
4. Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez jogcímcsoport javára.
Felelős:
pénzügyminiszter
a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1741/2021. (X. 20.) Korm. határozata
fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
az 1. melléklet és a 2. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítást rendeli el.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1741/2021. (X. 20.) Korm. határozathoz
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
LXV. Bethlen Gábor Alap

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

XXII.
21
4
297102

1
XLII.

263478
263145

LXV.

379839

K5
42

2

K5

4

K5

5

K3

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnöki Kormányiroda
Központi kezelésű előirányzatok
Központi tartalékok
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Egyéb működési célú kiadások
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Alapok támogatása
Bethlen Gábor Alap támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Bethlen Gábor Alap
Nemzetpolitikai célú támogatások
Egyéb működési célú kiadások
Működtetési célú kifizetések
Dologi kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

2 350 049 987

-2 350 049 987
-2 348 875 550
-1 174 437

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

LXV.

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Bethlen Gábor Alap
Költségvetési támogatás
Eseti támogatás

2
284901

Fejezet
név

3
B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-2 350 049 987

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

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

I. n.év

II. n.év

forintban
A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

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

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

Összesen
-2 350 049 987

III. n.év

IV. n.év
-2 350 049 987

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

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 193. szám

XI. Miniszterelnökség
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

XI.
30
1

385562

374873

XLII.

16

K3
K5

43

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Központi Maradványelszámolási Alap
Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

1 174 437
2 348 875 550
-2 350 049 987

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

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

forintban

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
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2. melléklet az 1741/2021. (X. 20.) Korm. határozathoz

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

XI.
30
385562

1

16

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása

2 350 049 987

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

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

Összesen

I. n.év
2 350 049 987

II. n.év

III. n.év

IV. n.év
2 350 049 987

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1742/2021. (X. 20.) Korm. határozata
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet infrastruktúra-fejlesztése
I. ütemének megvalósításáról
A Kormány a Modern Városok Program keretében a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kecskeméti Kodály Zoltán
Zenepedagógiai Intézetének infrastruktúra fejlesztéséről szóló 1553/2017. (VIII. 18.) Korm. határozatban foglaltakkal összhangban
1. egyetért a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály Zoltán Zenepedagógia Intézet infrastruktúra-fejlesztése
I. ütemének (a továbbiakban: Beruházás) megvalósításával az ingatlan-nyilvántartás szerinti Kecskemét belterület
478/A/1, 478/2 és 481 helyrajzi számú ingatlanokon, azzal, hogy a Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) vagyonkezelésébe kerüljenek;
2. a Beruházás 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 2 098 171 543 forintban határozza meg;
3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási
Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások cím,
a)
1. Egyedi magasépítési beruházások alcímet az 57. Kodály Zoltán Zenepedagógia Intézet fejlesztésének
megvalósítása jogcímcsoporttal,
b)
6. Egyedi magasépítési beruházásokkal kapcsolatos bevételek alcímet a 3. Kodály Zoltán Zenepedagógia
Intézet fejlesztésének megvalósításával kapcsolatos bevételek jogcímcsoporttal
egészíti ki;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
4. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert és a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli
minisztert, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket az Egyetemnél a Beruházás megvalósítására rendelkezésre
álló, 2. pont szerinti összeg Beruházási Ügynökség részére történő ütemezett rendelkezésre bocsátása érdekében.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1743/2021. (X. 20.) Korm. határozata
az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggő intézkedésekről szóló
1468/2020. (VIII. 5.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozatra történő felkészülést elősegítve egyetért
a 2022. és 2023. évek kapcsán felmerült többletforrás biztosításával.
2. Az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggő intézkedésekről szóló 1468/2020. (VIII. 5.)
Korm. határozat [a továbbiakban: 1468/2020. (VIII. 5.) Korm. határozat] 1. pont c) és d) alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
[A Kormány az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggésben, az Európa Kulturális Fővárosa 2023
programsorozatra történő felkészülést elősegítve, Veszprém Megyei Jogú Város és térsége fejlődését támogatva
egyetért azzal, hogy a Veszprém–Balaton 2023 Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 19-10-500277,
a továbbiakban: Társaság) részére]
„c) a 2022. évben programfejlesztésre 8 800 000 000 forint, infrastrukturális fejlesztésre 22 971 000 000 forint,
összesen 31 771 000 000 forint,
d) a 2023. évben programfejlesztésre 14 000 000 000 forint, infrastrukturális fejlesztésre 9 784 000 000 forint,
összesen 23 784 000 000 forint”
(forrás kerüljön biztosításra;)
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3. Az 1468/2020. (VIII. 5.) Korm. határozat
a)
1a. pont nyitó szövegrészében a „33 500 000 000 forint” szövegrész helyébe az „55 555 000 000 forint” szöveg,
b)
1a. pont a) alpontjában a „19 000 000 000 forint” szövegrész helyébe a „31 771 000 000 forint” szöveg,
c)
1a. pont b) alpontjában a „14 500 000 000 forint” szövegrész helyébe a „23 784 000 000 forint” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1744/2021. (X. 20.) Korm. határozata
a balassagyarmati atlétikai létesítményegyüttes beruházás megvalósításával kapcsolatos további
intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért a balassagyarmati atlétikai létesítményegyüttes beruházás (a továbbiakban: Beruházás) Balassagyarmat
Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) általi megvalósításával a Balassagyarmat belterület
3192/1 helyrajzi számú ingatlanon;
2. egyetért azzal, hogy a Beruházás a 2021–2022. években összesen legfeljebb 404 253 559 forint költségvetési
támogatással valósuljon meg;
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon a Beruházás
megvalósításához
a)
a 2021. évben 60 030 000 forint biztosításáról a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló
2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 8. Gazdaság újraindítását szolgáló emberi erőforrások fejezeti kezelésű előirányzatok alcím,
3. Sportlétesítmény fejlesztések támogatása jogcímcsoport javára,
b)
a 2022. évben 344 223 559 forint biztosításáról a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló
2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: 2022. évi Kvtv.) 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 29. Sportági
fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az a) alpont tekintetében azonnal
a b) alpont tekintetében 2022. január 31.
4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az 1. pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében
a)
a 3. pont a) alpontja szerinti forrás terhére gondoskodjon támogatási jogviszony létesítéséről
az Önkormányzattal 60 000 000 forint összegben, elszámolási, a fel nem használt, valamint a nem
rendeltetésszerűen felhasznált támogatás tekintetében visszatérítési kötelezettség rögzítésével,
b)
a 3. pont b) alpontja szerinti forrás biztosítását követően gondoskodjon a 4. pont a) alpontja alapján
létrehozott támogatási jogviszony módosításáról és az Önkormányzat részére 344 051 533 forint összegű
költségvetési támogatás biztosításáról;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 3. pont szerinti források rendelkezésre állását követő 60 napon belül
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5. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében
eljárva engedélyezi az emberi erőforrások minisztere számára, hogy a Beruházás megvalósítása érdekében
a 2022. évi Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
23. Sporttevékenység támogatása alcím, 29. Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő
feladatok támogatása jogcímcsoport terhére a 2022. évre legfeljebb 344 051 533 forint összeg mértékéig éven túli
kötelezettséget vállaljon.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1745/2021. (X. 20.) Korm. határozata
a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Kiskőrösi Wattay Technikum és Kollégium új tornacsarnokának
megvalósítása érdekében történő többlettámogatás biztosításáról
A Kormány
1. egyetért és támogatja a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Kiskőrösi Wattay Technikum és Kollégium
tornacsarnokának megépítését (a továbbiakban: Beruházás) az ingatlan-nyilvántartás szerinti Kiskőrös belterület
2560 helyrajzi számú ingatlanon;
2. a Beruházás megvalósításának kormányzati felelőseként az innovációért és technológiáért felelős minisztert jelöli ki;
3. egyetért azzal, hogy a Beruházás megvalósítója a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum legyen;
4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával –
gondoskodjon az 1. pontban meghatározott cél érdekében 406 458 825 forint többletforrás rendelkezésre állásáról
a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaságújraindítási Alap fejezet, 4. Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap cím, 2. Szakképzési és felnőttképzési
támogatások alcím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
5. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon az 1. pontban foglalt cél
megvalósítása érdekében a 4. pontban meghatározott forrás terhére 406 255 697 forint támogatási összegben
támogatási jogviszony létesítéséről a Beruházás 3. pont szerinti megvalósítójával.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a 4. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1746/2021. (X. 20.) Korm. határozata
a pátyi sportcsarnok-beruházás megvalósításának támogatásáról
A Kormány
1. egyetért a pátyi sportcsarnok megvalósítására irányuló központi költségvetési támogatás felhasználásával
megvalósuló önkormányzati magasépítési beruházás (a továbbiakban: Beruházás) koncepciójával és a Beruházás
megvalósításával az ingatlan-nyilvántartás szerinti Páty belterület 631/2 helyrajzi számú ingatlanon;
2. a Beruházás megvalósításának kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;
3. egyetért azzal, hogy a Beruházás megvalósítója Páty Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)
legyen;
4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Beruházás az állami magasépítési beruházásokról szóló
299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5. § a) pontja szerinti megvalósítási fázisára
12 700 000 forint összegben adjon ki az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 101/A. §-a szerinti támogatói okiratot az Önkormányzat részére, elszámolási, a fel nem használt,
valamint a nem rendeltetésszerűen felhasznált támogatási összeg tekintetében visszatérítési kötelezettséggel;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az e kormányhatározat közzétételét követő 60 napon belül
5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Beruházás megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési
eljárás eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére a Beruházás megvalósításának további
fázisairól, a kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a kifizetések ütemezésének, valamint
a Beruházás során létrejövő vagyonelemek tulajdoni viszonyaira és vagyonkezelőjére vonatkozó javaslatának
bemutatásával;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a Beruházás megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárást követő 60 napon belül
6. úgy határoz, hogy a 3. pontban foglaltakra tekintettel – az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló
2018. évi CXXXVIII. törvény 11. § (1) bekezdése alapján – a Beruházás megvalósítása során a Korm. rendelet 2. §
(4) bekezdését nem kell alkalmazni.
		

Orbán Viktor s. k.,
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8724

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 193. szám

A Kormány 1747/2021. (X. 20.) Korm. határozata
az EFOP-2.2.2-17-2017-00002 azonosító számú, „KIKÖLTÖZÜNK! – Új szociális lakhatási forma
a Dél-Békési településeken” című projekt támogatásának növeléséről
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 f ) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a) egyetért az EFOP-2.2.2-17-2017-00002 azonosító számú, „KIKÖLTÖZÜNK! – Új szociális lakhatási forma a Dél-Békési
településeken” című projekt (a továbbiakban: Projekt) támogatásának növelésével, az 1. melléklet szerint,
b) az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló
17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján úgy határoz, hogy a Projekt
keretemelése és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 5. §-át nem kell alkalmazni,
c) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Projekt támogatási szerződésének 1. melléklet
szerinti módosításáról.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2021. december 15.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

C

D
Projekt hatályos

1.

Projekt azonosító
száma

Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve

támogatási szerződés
szerinti összköltsége
(forint)

2.

EFOP-2.2.2-172017-00002

KIKÖLTÖZÜNK! – Új
szociális lakhatási
forma a Dél-Békési
településeken

Szociális és
Gyermekvédelmi
Főigazgatóság

1 065 147 653

E

F

EFOP keretében

Projekt megnövelt

finanszírozandó összeg

összköltsége legfeljebb

(forint)

(forint)

300 173 631

1 365 321 284

G

Projekt rövid bemutatása

A projekt célja a Békés Megyei Körös-menti
Szociális Centrum Fogyatékosok Otthon
120 férőhelyének kiváltása 10 db támogatott
lakhatást biztosító ingatlan építésével
és 2 szolgáltatóközpont felújításával.
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1. melléklet az 1747/2021. (X. 20.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1748/2021. (X. 20.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti sport együttműködési megállapodás
szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti sport együttműködési megállapodás
(a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza az emberi erőforrások miniszterét vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott
szövegének – a jóváhagyás fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövege 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 történő kihirdetését.
		

Orbán Viktor s. k.,
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A miniszterelnök 64/2021. (X. 20.) ME határozata
a Magyar–Zöld-foki Gazdasági és Műszaki Vegyes Bizottság magyar tagozata elnökének felmentéséről és
kinevezéséről
1. A kormányközi vegyes bizottságok tagjainak és tisztségviselőinek kijelöléséről szóló 2118/2008. (VIII. 27.)
Korm. határozat 3. pont a) alpontja szerinti jogkörömben eljárva a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése
alapján
Mártonffy-Nagy Dorottyát
a Magyar–Zöld-foki Gazdasági és Műszaki Vegyes Bizottság
magyar tagozata elnöki tisztségéből felmentem.
2. Ezzel egyidejűleg
Joó Istvánt
a Magyar–Zöld-foki Gazdasági és Műszaki Vegyes Bizottság
magyar tagozati elnökévé nevezem ki.
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A miniszterelnök 65/2021. (X. 20.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezéséről
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 234. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva,
a külgazdasági és külügyminiszter javaslatára
Lengyel Miklóst
– 2021. október 22-ei hatállyal –
a Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes államtitkárává
kinevezem.
		

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

