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III.

Kormányrendeletek

A Kormány 547/2021. (IX. 28.) Korm. rendelete
az igazságügyi szakértők statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítési határidejére,
valamint az igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóság ellenőrzési tevékenységének megindítási
határidejére vonatkozó, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó 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,
a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírusvilágjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) Ha az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 4. § (1) bekezdésében
meghatározott szakértő, valamint az eseti szakértő (a továbbiakban együtt: szakértő) Szaktv. 43. § (2) bekezdése
szerinti statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítési határideje a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.)
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet, illetve a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet] szerinti
veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) idején járt, illetve jár le, a határidő a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet
szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 180. napig meghosszabbodik.
(2) A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (a továbbiakban: Kamara) a Szaktv. 43. § (3) bekezdésében meghatározott
kötelezettségének teljesítési határideje a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő
210. napig meghosszabbodik.
(3) A veszélyhelyzet ideje alatt a kamarai költségátalányt azon naptári negyedévet követő hónap huszadik napjáig kell
befizetni vagy átutalni a Kamara részére, amely naptári negyedévben a szakértő részére a kamarai költségátalányt
megfizették.
(4) Az igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóság a Szaktv. 13. § (4) bekezdése szerinti statisztikai
adatszolgáltatás elmulasztása miatti törlési ok megállapítására szolgáló hatósági ellenőrzést – az (1) bekezdésben
előírt határidő elmulasztása esetén – a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő
210. napig nem indítja meg.

2. §

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

3. §

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 548/2021. (IX. 28.) Korm. rendelete
a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából
stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb
intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról
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. §		
A gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai
jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről
szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet] a következő 11/A. §-sal
egészül ki:
„11/A. § A 6/A. § alapján közigazgatási bírság a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari
ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos
regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről szóló 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló
548/2021. (IX. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépése és a Módr. hatálybalépését követő 10. nap
közötti építőanyag-értékesítésre, illetve -kivitelre nem szabható ki.”
2. §		
A 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet
a)
2. § (2) bekezdés e) pontjában a „2021. szeptember 30.” szövegrész helyébe a „2022. január 3.” szöveg,
b)
1. mellékletében foglalt táblázat A:22 mezőjében a „4407” szövegrész helyébe a „4407 ex.44079” szöveg
lép.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 549/2021. (IX. 28.) Korm. rendelete
az egyes továbbadott támogatások kihelyezésének részletes szabályairól szóló
187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pont a) és b) alpontjában és 15a. pontjában,
valamint a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi
CXXXV. törvény 12. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az egyes továbbadott támogatások kihelyezésének részletes szabályairól szóló 187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet
a)
1. § b) pontjában a „mini bölcsőde,” szövegrész helyébe a „mini bölcsőde, valamint a napközbeni
gyermekfelügyeletet nyújtó szolgáltató,” szöveg,
b)
30. § (1) bekezdésében az „1., a 2. és az 5. célterületen” szövegrész helyébe az „1–5. célterületen” szöveg,
c)
54/L. § (1) bekezdésében az „új telephelyén vagy fióktelepén működő,” szövegrész helyébe a „működő vagy új
telephelyén vagy fióktelepén” szöveg
lép.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 550/2021. (IX. 28.) Korm. rendelete
a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 27. pontjában, valamint a felnőttképzésről
szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 34/F. §-a a következő
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 29/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti hitelre a 2021/2022-es tanév második félév zárását követően
a 2022/2023-as tanév kezdetéig kizárólag az a hallgató jogosult, aki a 2021/2022-es tanév második félévének
utolsó napján aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezett, azonban végbizonyítványt nem szerzett, és a hiteligénylés
időpontjában a hallgatói jogviszonya nem szűnt meg.”
2. §		
Az R. 29/A. § (5) bekezdésében a „2021. június 30.” szövegrész helyébe a „2022. szeptember 30.” szöveg lép.
3. §		
Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 551/2021. (IX. 28.) Korm. rendelete
az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bj) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Állami jutalom a sport világesemény versenykiírásában szereplő hivatalos, állandó versenyprogramjában
szereplő versenyszámban szerzett (1) bekezdés szerinti helyezés után akkor nyújtható, ha a sport világeseményen
legalább három földrész államainak versenyzői vettek részt, és
a) ha a sport világeseményt nemzetközi kvalifikációs versenyrendszer alapján rendezték, a kvalifikációs versenyeken
részt vett államok száma az állami jutalomra jogosító versenyeredmény szerinti sportági versenyszámban
legalább 15, nyári és téli paralimpiai játékok esetében legalább 10 volt; vagy
b) ha a sport világeseményt nem nemzetközi kvalifikációs versenyrendszer alapján rendezték, a sport
világeseményen részt vett államok száma legalább 40 volt, és
ba) egyéni versenyszámban legalább 12 állam, a nyári és téli paralimpiai játékok esetében legalább 10 állam,
bb) páros versenyszámban legalább 12 állam, a nyári és téli paralimpiai játékok esetében legalább 10 állam,
bc) egyéni sportágak 3–8 fős csapatversenyszámában legalább 10 állam,
bd) csapatsportágban legalább 12 állam, a nyári és téli paralimpiai játékok esetében legalább 10 állam
versenyzői szerepeltek.”
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2. §		
Az R. a következő 14. §-sal egészül ki:
„14. § E rendeletnek az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 551/2021. (IX. 28.) Korm. rendelettel megállapított 2. § (2) bekezdését a 2021. július 1. napját
követően elért, e rendelet hatálya alá tartozó sporteredmények esetében kell alkalmazni.”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 552/2021. (IX. 28.) Korm. rendelete
a sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
65/2019. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés a)–c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 65/2019. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) a következő 3/B. §-sal és 3/C. §-sal egészül ki:
„3/B. § A 2. mellékletben foglalt táblázat 5. sora szerinti ingatlanokon művelődési, kereskedelmi, szolgáltató-,
oktatási, egészségügyi, igazgatási és egyéb közösségi szórakoztatóépület, irodaépület, szállásjellegű épület,
sportépítmény, raktár, valamint parkolóház rendeltetésű épületek és építmények, továbbá azok kiszolgáló
építményei helyezhetők el, az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények alkalmazásával:
a) az ingatlanok beépítési módja szabadon álló,
b) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke 40%,
c) a kialakítható telek legkisebb területe 5000 m2,
d) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 30%,
e) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 16 méter,
f ) az elő-, oldal- és hátsókert mérete 0 méter,
g) az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe.
3/C. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 5. sora szerinti ingatlanok esetében a parkolóhelyek kialakításánál
az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt,
a) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: OTÉK) 4. számú melléklete szerint meghatározott számú személygépkocsi-várakozóhely legalább
30%-ának elhelyezését kell biztosítani,
b) az OTÉK 42. § (4) bekezdése szerint meghatározott autóbusz-várakozóhely legalább 30%-ának elhelyezését kell
biztosítani, azzal, hogy az OTÉK 42. § (11) bekezdése mind a személygépkocsi-, mind az autóbusz-várakozóhellyel
kapcsolatos követelmények érvényesítése esetében alkalmazható, továbbá
c) az OTÉK 42. §-a által szerint meghatározott, kialakítandó kerékpártárolók számát nem kell figyelembe venni.
(2) A Beruházás keretében megvalósuló létesítményben az OTÉK 45. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy a terepszint a közvetlenül szomszédos telkek terepszintjéhez képest legfeljebb 5 méterrel térhet el.
(3) A Beruházás keretében megvalósuló létesítményben az OTÉK 99. § (3) bekezdése szerinti előírásokat azzal
az eltéréssel kell alkalmazni, hogy 200 főig 15 fő részére legalább egy közös, 10 fő létszám felett nemek szerint külön
illemhelyet kell létesíteni, oly módon, hogy minden megkezdett
a) 25 fő női létszám részére legalább 1 WC-fülke,
b) 40 fő férfi létszám részére legalább 1 WC-fülke
létesítése szükséges.”
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2. §		
A Rendelet a következő 10. §-sal egészül ki:
„10. § E rendeletnek a sportinfrastruktúra-fejlesztések megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 65/2019. (III. 27.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 552/2021. (IX. 28.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr4.) megállapított 3/B. §-át, 3/C. §-át
és 2. mellékletében foglalt táblázat 5. sorát a Módr4. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági
ügyekben is alkalmazni kell.”
3. §		
A Rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 552/2021. (IX. 28.) Korm. rendelethez
A Rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

1.

5.

(A

B

A beruházás megnevezése

A beruházás megvalósításának helyszíne)

Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu
Sportakadémia

Sukoró közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlannyilvántartás szerinti külterület 019/1, 019/16, 019/17, 019/18
helyrajzi számú ingatlanok, valamint Velence közigazgatási
területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti
belterület 4514, 4515 és 4516 helyrajzi számú ingatlanok

8196

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 176. szám

A Kormány 553/2021. (IX. 28.) Korm. rendelete
a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai eseményekről és az azokhoz kapcsolódó költségvetési
támogatásokról szóló 565/2020. (XII. 8.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont br) és bs) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai eseményekről és az azokhoz kapcsolódó költségvetési
támogatásokról szóló 565/2020. (XII. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel
egészül ki:
„(1a) A regisztrációs kérelemhez mellékelt előzetes sportesemény stratégia részét képező költségtervet
a sportügynökség véleményezés céljából megküldi a Nemzeti Kommunikációs Hivatal részére, és szükség szerint
– a kérelmező bevonásával – egyeztet a Nemzeti Kommunikációs Hivatallal a költségterv megalapozottságáról.”
2. §		
Az R. 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A regisztrációs kérelemhez mellékelni kell a sportpolitikáért felelős miniszter állásfoglalását az esemény
magyarországi megrendezésének sportpolitikai indokoltságáról, valamint a Nemzeti Kommunikációs Hivatal
állásfoglalását az esemény költségtervének megalapozottságáról.”
3. §		
Az R.
a)
2. §-ában az „a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: sportügynökség)” szövegrész
helyébe az „a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: sportügynökség) a Nemzeti
Kommunikációs Hivatal bevonásával” szöveg,
b)
5. § (3) bekezdés b) pontjában az „előzetes költségtervét,” szövegrész helyébe az „előzetes, a Nemzeti
Kommunikációs Hivatallal egyeztetett költségtervét,” szöveg,
c)
5. § (3) bekezdés c) pontjában a „lehetőségeinek jogi” szövegrész helyébe a „lehetőségeinek a Nemzeti
Kommunikációs Hivatallal előzetesen egyeztetett jogi” szöveg,
d)
5. § (3) bekezdés e) pontjában az „a nagyközönség számára” szövegrész helyébe az „a Nemzeti
Kommunikációs Hivatallal előzetesen egyeztetve a nagyközönség számára” szöveg,
e)
5. § (4) bekezdés c) pontjában az „az esemény és előzetes költségtervének” szövegrész helyébe
az „az esemény és előzetes, a Nemzeti Kommunikációs Hivatallal egyeztetett költségtervének” szöveg,
f)
7. § (1) bekezdésében az „a miniszter és a sportpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe
az „a miniszter, a sportpolitikáért felelős miniszter és a kormányzati kommunikációért felelős miniszter”
szöveg,
g)
12. § (1) bekezdés c) pontjában a „részletes költségtervét” szövegrész helyébe a „részletes, a Nemzeti
Kommunikációs Hivatallal egyeztetett költségtervét” szöveg,
h)
12. § (1) bekezdés e) pontjában az „az esemény szponzorációs” szövegrész helyébe az „az esemény Nemzeti
Kommunikációs Hivatallal egyeztetett szponzorációs” szöveg,
i)
12. § (5) bekezdésében a „sportszövetség és a sportügynökség által” szövegrész helyébe a „sportszövetség,
a sportügynökség és a Nemzeti Kommunikációs Hivatal által” szöveg,
j)
13. § (1) bekezdésében a „miniszter és a sportpolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „miniszter,
a sportpolitikáért felelős miniszter és a kormányzati kommunikációért felelős miniszter” szöveg
lép.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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V.
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 42/2021. (IX. 28.) EMMI rendelete
az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső
személyek meghatározásáról
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel
egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
E rendelet alkalmazásában foglalkoztató szervezet:
a)
az Emberi Erőforrások Minisztériuma,
b)
az emberi erőforrások minisztere által irányított vagy felügyelt központi kormányzati igazgatási szerv és
c)
az emberi erőforrások minisztere által irányított vagy felügyelt, központi kormányzati igazgatási szervnek
nem minősülő költségvetési szerv.
2. §		
A foglalkoztató szervezettel a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.)
szerinti foglalkoztatási jogviszonyban (a továbbiakban: foglalkoztatási jogviszony) vagy a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti szerződéses jogviszonyban álló vagy ilyen jogviszonyt
létesíteni szándékozó személyek esetében a 3. §-ban, a 4. §-ban és az 1. mellékletben meghatározott
a)
álláshely vagy munkakör betöltésére, feladat ellátására irányuló foglalkoztatási jogviszony, illetve
b)
feladat ellátására irányuló, a Ptk. szerinti szerződéses jogviszony
az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül.
3. §		
A foglalkoztató szervezetnél
a)
a belső ellenőr és az ellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti egységnél betöltött minden álláshely vagy
munkakör, valamint a belső ellenőri feladatok ellátása és az ellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti
egységhez tartozó álláshelyen történő feladatellátás,
b)
az integritás tanácsadó álláshely vagy munkakör, valamint az integritás tanácsadói feladatok ellátása,
c)
a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban kijelölt biztonsági megbízotti feladatok ellátása,
d)
a biztonsági vezető, a biztonsági vezető helyettese,
e)
a rendszerbiztonsági felügyelői feladatok ellátása,
f)
a rendszeradminisztrátori feladatok ellátása,
g)
a titkos ügykezelői feladatok ellátása,
h)
a rejtjelfelügyelői és a rejtjelezői feladatok ellátása,
i)
az adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása
az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül.
4. §		
A foglalkoztató szervezettel foglalkoztatási jogviszonyban vagy a Ptk. szerinti szerződéses jogviszonyban álló
személy jogviszonya az Nbtv. 74. § i) pont in) alpontja szerinti jogviszonynak minősül, ha
a)
a jogviszony a foglalkoztató szervezet által meghatározott funkcionális jellegű, a foglalkoztató szervezet
közhatalmi tevékenységét nem érintő feladat ellátására irányul, és a jogviszonyban álló személy
a feladatellátásával összefüggésben fokozottan ki van téve jogellenes befolyásolási szándéknak, leplezett
támadásnak vagy fenyegetésnek, vagy
b)
a jogviszonyban álló személyt külszolgálatra jelölik vagy helyezik ki.
5. §		
A foglalkoztató szervezetnél a nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezésére jogosult kijelöli a 4. § a) pontja és
az Nbtv. 74. § i) pont io) alpontja szerinti jogviszonyban álló személyek körét.
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(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
(2) A 7. § és a 2. melléklet a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló
27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésekor lép hatályba.
(3) A 7. § és a 2. melléklet hatálybalépésének időpontját az emberi erőforrások minisztere annak ismertté válását
követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

7. §		
Az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek
meghatározásáról szóló 42/2021. (IX. 28.) EMMI rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
8. §		
Hatályát veszti az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá
eső személyek meghatározásáról szóló 20/2015. (IV. 10.) EMMI rendelet.
		
		

Dr. Kásler Miklós s. k.,
emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 42/2021. (IX. 28.) EMMI rendelethez
Nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározása
1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma hivatali szervezete
1.1. Az Emberi Erőforrások Minisztériumában
1.1.1.
a miniszter kabinetfőnöke, a miniszteri kabinet valamennyi álláshelye,
1.1.2.
a politikai felsővezető titkárságának valamennyi álláshelye,
1.1.3.
a szakmai felsővezető titkárságának valamennyi álláshelye,
1.1.4.
a főosztályvezető, a főosztályvezető helyettesítésére jogosult álláshely,
1.1.5.
a kiadmányozási joggal rendelkező osztályvezető,
1.1.6.
a politikai főtanácsadó, a politikai tanácsadó,
1.1.7.
a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatos ügyintézői, adminisztratív feladatok ellátását szolgáló
álláshely,
1.1.8.
a védelmi és biztonsági szakterülettel kapcsolatos feladat ellátását szolgáló álláshely,
1.1.9.
az elektronikus információs rendszer biztonsági feladatainak ellátását szolgáló álláshely,
1.1.10. a szakrendszeri informatikai infrastruktúra és alkalmazásmenedzsment feladatokat ellátó
szervezeti egység vezetője, valamint a koordinációs, műszaki felügyeletet, illetve az infrastruktúra
működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátását szolgáló álláshely,
1.1.11. a szerződés, megállapodás felülvizsgálatára és ellenjegyzésére jogosultsággal rendelkező álláshely,
1.1.12. a minősített ügyiratok kezeléséért felelős szervezeti egység álláshelye,
1.1.13. a minősített iratok továbbításában közreműködő személy,
1.1.14. a minősített beszerzési eljárásban döntés-előkészítő, döntéshozó feladatok ellátását szolgáló
álláshely,
1.1.15. a közbeszerzési ügyintézői feladatok ellátását szolgáló álláshely,
1.1.16. a védett állománnyal kapcsolatos ügyintézői, adminisztratív feladatok ellátását szolgáló álláshely,
1.1.17. az ágazati kijelölt védelmi referensi feladatok ellátásában közreműködő személy,
1.1.18. kormányzati döntés-előkészítő fórumok ülésein való tárca részvétellel kapcsolatos szervezési
feladatokat ellátó álláshely.
2. Központi hivatalok
2.1. Az Oktatási Hivatalnál
2.1.1.
a minősített érettségi vizsgadokumentumok kezelését ellátó álláshely,
2.1.2.
a közbeszerzési eljárásban részt vevő álláshely,
2.1.3.
a projektmenedzsment feladatok ellátásáért felelős vezetői álláshely,
2.1.4.
a biztonságszervezési, védelmi feladatokat ellátó, valamint az elektronikus információs rendszer
biztonságáért, üzemeltetéséért és fejlesztéséért felelős álláshely.
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2.2.
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A Klebelsberg Központnál
2.2.1.
az elnöki kabinet valamennyi álláshelye,
2.2.2.
a főosztályvezető,
2.2.3.
a kiadmányozási joggal rendelkező osztályvezető,
2.2.4.
a beszerzési és közbeszerzési feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője,
2.2.5.
a projektmenedzser álláshely,
2.2.6.
a biztonságszervezési, védelmi feladatokat ellátó, valamint az elektronikus információs rendszer
biztonsági, üzemeltetési és fejlesztési feladatainak ellátását szolgáló álláshely.
2.3. A Nemzeti Népegészségügyi Központnál
2.3.1.
a gyorsreagálási, a humánpolitikai, az igazgatási és a járványügyi feladatokat ellátó szervezeti
egység vezetője,
2.3.2.
a közbeszerzési feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője,
2.3.3.
a Nemzeti Biztonsági Laboratórium BSL3-as és BSL4-es kockázati csoportba sorolt területein önálló
munkavégzésre jogosult személy,
2.3.4.
az Országos Sugáregészségügyi Készenléti Szolgálat feladatainak ellátását szolgáló álláshely,
2.3.5.
a biztonságszervezési, védelmi feladatokat ellátó, valamint az elektronikus információs rendszer
biztonsági, üzemeltetési és fejlesztési feladatainak ellátását szolgáló álláshely.
2.4. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnél
2.4.1.
a főosztályvezető,
2.4.2.
a közbeszerzési ügyintézői feladatok ellátását szolgáló álláshely,
2.4.3.
az elektronikus információs rendszer biztonsági, üzemeltetési és fejlesztési feladatainak ellátását
szolgáló álláshely.
2.5. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnél
2.5.1.
a Gyógyszer-engedélyezési és Módszertani Főigazgatóság valamennyi főosztályvezetője,
2.5.2.
az Ellenőrzési Főigazgatóság valamennyi főosztályvezetője,
2.5.3.
a Laboratóriumi Főosztály vezetője,
2.5.4.
a Gyógyszerkémiai és Technológiai Laboratórium valamennyi álláshelye,
2.5.5.
a közbeszerzési eljárások lebonyolítását végző szervezeti egység vezetője, valamint a közbeszerzési
ügyintézői feladatok ellátását szolgáló álláshely,
2.5.6.
a pályázatkezelő, projektkezelő feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője,
2.5.7.
az elektronikus információs rendszer biztonsági, üzemeltetési és fejlesztési feladatainak ellátását
szolgáló álláshely.
2.6. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnál
2.6.1.
az igazgató,
2.6.2.
a közbeszerzési eljárások lebonyolítását végző szervezeti egység vezetője,
2.6.3.
az elektronikus információs rendszer biztonsági, üzemeltetési és fejlesztési feladatainak ellátását
szolgáló álláshely.
3. Központi kormányzati igazgatási szervnek nem minősülő költségvetési szerv
3.1. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnél
3.1.1.
a főigazgató, a főigazgató-helyettes,
3.1.2.
a gazdasági vezető,
3.1.3.
az igazgató, az igazgatóhelyettes,
3.1.4.
a közbeszerzési ügyintézői feladatok ellátását szolgáló álláshely,
3.1.5.
az elektronikus információs rendszer biztonsági, üzemeltetési és fejlesztési feladatainak ellátását
szolgáló álláshely.
3.2. Az Országos Mentőszolgálatnál
3.2.1.
a főigazgató,
3.2.2.
a főigazgatói titkárság vezetője,
3.2.3.
az igazgató,
3.2.4.
a főigazgató személyi titkára, vezetői asszisztense,
3.2.5.
a főosztályvezető,
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3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.
3.2.9.
3.2.10.
3.3.

3.4.

3.5.

a regionális mentőszervezet regionális igazgatója,
a közbeszerzési eljárások lebonyolítását végző szervezeti egység vezetője,
a projektigazgatási feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője,
az Operatív Szervezési Osztály vezetője,
a biztonságszervezési, védelmi feladatokat ellátó, valamint az elektronikus információs rendszer
biztonságáért felelős álláshely.
Az Országos Vérellátó Szolgálatnál
3.3.1.
a főigazgató, a főigazgató-helyettes,
3.3.2.
a gazdasági vezető,
3.3.3.
a szervkoordinációs iroda vezetője,
3.3.4.
a közbeszerzési eljárásban részt vevő álláshely,
3.3.5.
a biztonságszervezési, védelmi feladatokat ellátó, valamint az elektronikus információs rendszer
biztonsági, üzemeltetési és fejlesztési feladatainak ellátását szolgáló álláshely.
A VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltárnál
3.4.1.
a főigazgató, a főigazgató-helyettes,
3.4.2.
az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős álláshely.
A Magyar Nemzeti Levéltárnál
3.5.1.
a főigazgató, a főigazgató-helyettes,
3.5.2.
az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős álláshely.

2. melléklet a 42/2021. (IX. 28.) EMMI rendelethez
Az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek
meghatározásáról szóló 42/2021. (IX. 28.) EMMI rendelet 1. melléklet 2. pontja a következő 2.7. alponttal egészül ki:
(Központi hivatalok)
„2.7. Az Országos Kórházi Főigazgatóságnál
2.7.1. a főigazgatói hivatalvezető,
2.7.2. az igazgató,
2.7.3. a főigazgatói titkárság vezetője,
2.7.4. a humánerőforrás feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője,
2.7.5. a közbeszerzési feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője,
2.7.6. a biztonságszervezési, védelmi feladatokat ellátó, valamint az elektronikus információs rendszer biztonsági,
üzemeltetési és fejlesztési feladatainak ellátását szolgáló álláshely.”
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Az emberi erőforrások minisztere 43/2021. (IX. 28.) EMMI rendelete
az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet
módosításáról
A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény
24. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)
Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet
(a továbbiakban: R.) 2. § (11) bekezdése a következő 3. ponttal egészül ki:
(A miniszter által adományozandó díjak a szociális ágazatban:)
„3. ÉRTÉK VAGY! díj,”
2. §		
Az R. a következő 16/A. §-sal egészül ki:
„16/A. § Az ÉRTÉK VAGY! díj alapításának évében a 4. § (1) bekezdésében az adományozás kezdeményezésére
meghatározott határidőtől el lehet térni.”
3. §		
Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Dr. Kásler Miklós s. k.,
emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 43/2021. (IX. 28.) EMMI rendelethez
Az R. 1. melléklet V. Fejezete a következő 48. ponttal egészül ki:
„48. ÉRTÉK VAGY! díj
48.1. A díj olyan munkáltatónak, foglalkozási rehabilitációs szolgáltatónak, valamint magánszemélynek adható,
aki a megváltozott munkaképességű vagy fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatása érdekében tett
tevékenységével kimagasló eredményt ért el, vagy ezen a területen olyan teljesítményt nyújtott, amely a társadalom
számára példaértékkel szolgál.
48.2. A díj az alábbi kategóriákban kerül átadásra:
48.2.1. nyílt munkaerőpiaci munkáltatónak az Év Befogadó Munkáltatója díj;
48.2.2. akkreditált munkáltatónak az Év Rehabilitációs Munkáltatója díj;
48.2.3. fejlesztőfoglalkoztatónak az Év Fejlesztő Foglalkoztatója díj;
48.2.4. akkreditált foglalkozási rehabilitációs szolgáltatóknak az Év Foglalkozási Rehabilitációs Szolgáltatója díj;
48.2.5. a megváltozott munkaképességű vagy fogyatékossággal élő, valamint a megváltozott munkaképességű
vagy fogyatékossággal élők foglalkoztatását példaértékűen segítő természetes személynek a Mindennap Hős díj.
48.3. A díj átadására a Fogyatékos Emberek Világnapja (december 3.) alkalmából kerül sor.
48.4. A 48.2.1–4. pontok szerinti kategóriákban a díjból évente, kategóriánként legfeljebb egy-egy díj osztható ki.
48.5. A 48.2.5. pont szerinti kategóriában évente legfeljebb négy díj osztható ki azzal, hogy három díj a megváltozott
munkaképességű vagy fogyatékossággal élő természetes személynek, és egy díj a megváltozott munkaképességű
vagy fogyatékossággal élők foglalkoztatását példaértékűen segítő természetes személynek adományozható.
48.6. A díjazott kisplasztikát és az adományozást igazoló oklevelet kap.
48.7. A 48.2.5. pont szerinti díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap
nyolcszorosának megfelelő összeg.”
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VIII. A Kúria határozatai

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5017/2021/6. számú határozata

Az ügy száma: Köf.5017/2021/6.
A tanács tagja: Dr. Varga Zs. András a tanács elnöke, Dr. Varga Eszter előadó bíró, Dr. Balogh Zsolt bíró, Dr. Horváth
Tamás bíró, Dr. Patyi András bíró
Az indítványozó: Keszthelyi Járásbíróság
Az érintett önkormányzat: Balatongyörök Község Önkormányzata (8313 Balatongyörök, Kossuth u. 29.)
Az ügy tárgya: önkormányzati rendelet törvényességének felülvizsgálata

Rendelkező rész
A Kúria Önkormányzati Tanácsa
–
megállapítja, hogy Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek
használatáról szóló 8/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése, 4. § (1) bekezdése, 5. §
(1) bekezdés g) pontja és (2) bekezdése, 13. § (1) bekezdése, 15. § (1), (2), (3) és (5) bekezdése, 17. § 1., 2. és
3. bekezdése, valamint 1. számú melléklete I. pontjának 6. alpontja más jogszabályba ütközött;
–
ezért a fenti rendelkezések nem alkalmazhatóak a Keszthelyi Járásbíróságon 4.G.20.272/2021. számon
folyamatban lévő perben;
–
elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét;
–
elrendeli, hogy a határozat közzétételére – a Magyar Közlönyben való közzétételt követő 8 napon belül –
az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon kerüljön sor.
A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás
Az indítvány alapjául szolgáló tényállás
[1] A Keszthelyi Járásbíróság előtt 4G.20.272/2021. számon folyamatban lévő per alperese egy 150 m²-es területet
bérelt Balatongyörök Község Önkormányzatának (a továbbiakban: érintett önkormányzat) tulajdonában lévő
Balatongyörök ……-ú strandfürdő területéből. Az alperes bérleti szerződése 2013. december 31. napjával megszűnt,
de a területet nem adta a felperes birtokába, és e kötelezettségének azt követően sem tett eleget, hogy erre jogerős
ítélet kötelezte.
[2] Az érintett önkormányzat a Keszthelyi Járásbíróság előtt keresettel élt az alperessel szemben, amelyben 1.500.000
forint használati díj és ennek 2020. január 1. napjától a kifizetés napjáig járó, a késedelemmel érintett naptári félév
első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamata megfizetésére kérte kötelezni
az alperest. Az érintett önkormányzat jogi érvelése szerint Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselőtestületének a közterületek használatáról szóló 8/2017. (V. 23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.)
1. számú melléklete értelmében vendéglátó-ipari előkert, kerthelyiség, terasz kialakítására, illetve felépítmény által
elfoglalt önkormányzati terület díja a strand területén 5.000 forint/m²/év. Ennek alapján az alperes a 2019. január
1. napja és 2020. december 31. napja közötti időszakra összesen 1.500.000 forint használati díj megfizetésére volt
köteles, de fizetési kötelezettségének nem tett eleget.
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Az indítvány és az önkormányzat védirata
[3] A Keszthelyi Járásbíróság a 4.G.20.272/2021/3. számú végzésében indítványozta a Kúria Önkormányzati Tanácsának
(a továbbiakban: Önkormányzati Tanács) eljárását. Az indítványozó álláspontja szerint – a Kúria joggyakorlatára is
figyelemmel – a közterület-használattal összefüggő ügyek önkormányzati hatósági ügynek minősülnek, az Ör.
azonban a szerződéses kapcsolat szabályozására épült és nem közigazgatási hatósági eljárást modellezett, vagyis
az önkormányzat a közterület-használati jogviszonyban nem közhatalomként, hanem polgári jogi jogalanyként
határozta meg magát. Továbbá az Ör. nem rendelkezett a közigazgatási jogorvoslathoz való jogról, továbbá
a közterület-használati díj polgári jog szabályai szerinti behajtásának lehetőségét biztosította, amellyel megfosztotta
a közterület igénybe vevőjét a jogorvoslathoz fűződő alkotmányos alapjogától. Az indítványozó álláspontja szerint
az Ör. 3. § (1) bekezdése, 4. § (1) bekezdése, 5. § (1) bekezdés g) pontja és (2) bekezdése, 13. § (1) bekezdése, 15. § (1),
(2), (3) és (5) bekezdése, 17. § 1., 2. és 3. bekezdése, valamint 1. számú mellékletének 6. pontja (helyesen: 1. számú
melléklet I. pontjának 6. alpontja) sértette a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
(a továbbiakban: Mötv.) 4. §-át, 13. § (1) bekezdés 2. pontját, 41. § (1) és (2) bekezdését, az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 7. §-át, valamint az Alaptörvény XXVIII. cikk
(7) bekezdését.
[4] Az Önkormányzati Tanács a Kp. 140. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó 42. § (1) bekezdése alapján az érintett
önkormányzatot felhívta az indítványra vonatkozó nyilatkozata megtételére.
[5] Az érintett önkormányzat védiratában kiemelte, hogy a Keszthelyi Járásbíróság előtt folyamatban lévő perben
kizárólag a használati díj mértéke tekintetében hivatkozott az Ör. 1. számú mellékletére, amely a strandon a bérleti
díjat 5000 forint/m2/év összegben jelölte meg. Tehát nem közterület-használati jogviszony keretében meghatározott
bérleti-használati díj megfizetése iránt indított peres eljárást, hanem amiatt, mert az alperes a bérlemény területét
a bérleti jogviszony megszűnését követően jogalap nélkül használta és emiatt használati díj fizetésére köteles.
[6] A strand területe nem közterület, korábban sem volt az, hanem az önkormányzat üzleti vagyonát képezi. Az Ör.
jogszabályellenesen nevesítette a strand területén közterületnek, mivel az az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 2. § 13. pontja és 54. § (5) bekezdése alapján nem
minősült közterületnek.
[7] Az érintett önkormányzat hivatkozott arra is, hogy a Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása alapján
a képviselő-testület hatályon kívül helyezte az Ör.-t és megalkotta a közterületek használatáról szóló 7/2021.
(III. 25.) számú új rendeletét (a továbbiakban: Ör2.). Az Ör2. orvosolta a korábbi hibáit: egyrészt a közterülethasználat polgári jogviszonyként történő minősítését, másrészt azt, hogy az Ör. a községi strand területét hibásan
közterületnek nevesítette. Az alperessel kötött bérleti szerződés egy polgári jogi jogügylet volt, mely jogviszony
2013. évben megszűnt.
[8] Az érintett önkormányzat szerint az indítványozó bíróság előtt folyamatban lévő perben az Ör. indítványban
megjelölt rendelkezéseit – az 1. sz. melléklet I. pont 6. alpontja kivételével – nem kell alkalmazni, mivel nem
közterület használatával kapcsolatos jogviszony a per tárgya, ezért ebben a részében a már hatályon kívül helyezett
rendelet más jogszabályba ütközésének megállapítása szükségtelen. Az 1. sz. melléklet I. pontjának 6. alpontja
azonban alkalmazható a perben a jogalap nélküli használat után járó díj mértékének megállapítása során, mint
olyan támpont, amely alapján a használati díj mértékét meg lehet határozni.

Az Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása
[9] Az indítvány megalapozott.
[10] Az Ör. vitatott rendelkezései a következők:
[11] „3. § (1) Közterületet az 1. § (3) bekezdésében foglalt közterületi funkcióktól eltérően csak az önkormányzattal
kötött közterület bérleti szerződés alapján lehet használni és csak olyan tevékenységekre, amelyekre e rendelet
felhatalmazást ad.”
„4. § (1) A közterületet rendeltetésétől eltérően használni közterület bérleti szerződés (a továbbiakban: bérleti
szerződés) alapján, közterület-használati díj megfizetése ellenében lehet. A közterületi díjak mértékét a Rendelet
1. számú melléklete tartalmazza.”
„5. § (1) Közterület bérleti szerződés szükséges:
[…]
g) vendéglátó-ipari előkert, kerthelyiség, terasz kialakítására,
[…]”
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[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

(2) Közterület bérleti szerződés alapján a használatba vevő használati díj megfizetése mellett jogosult a közterülethasználati engedélyben megjelölt közterületet az abban megjelölt célra, módon és időtartamban, a rendeltetésétől
eltérő célra használni. A közterület rendeltetéstől eltérő használata csak olyan módon történhet, hogy az egyéb
közterületek használatát ne zavarja.”
„13. § (1) A közterület bérleti szerződéssel kapcsolatos eljárás – a 17. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével –
átruházott hatáskörben a polgármester hatáskörébe tartozik.”
„15. § (1) A közterület használatáért e rendelet 1. melléklete szerinti közterület-használati díjat kell fizetni. A díjat
a használó, a közterület bérleti szerződésben rögzített időtartamra és módon a közterület tényleges használatára,
vagy a közterületen elhelyezett létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni, teljesíteni.
(2) A közterület-használati díjat a közterület bérleti szerződésben meghatározott tárgyidőszakra és ütemezésben
kell megfizetni.
(3) A közterület-használat időtartama alatt a mindenkor hatályos díjakat kell megfizetni.
[…]
(5) A közterület-használati díj szempontjából minden megkezdett hónap, nap és m2 egésznek számít.”
„17. § 1. A községi strand területe (…… hrsz), a …… (…… hrsz) és a …… (…… és …… hrsz) kiemelt közterületnek
minősül, melynek használatára az önkormányzattal kötött egyedi területbérleti szerződés alapján kerülhet sor.
A bérleti díj legalacsonyabb mértéke megegyezik a Rendelet 1. számú mellékletében szereplő közterület használati
díj mértékével.
2. A területbérleti szerződések megkötésénél a Rendelet rendelkezéseit figyelembe kell venni.
3. A kiemelt területekre vonatkozó, hosszabb időtartamú (egy éven túli) területbérleti szerződés megkötésére
irányuló kérelmek elbírálása, a területbérleti szerződések jóváhagyása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.”
„1. melléklet a 8/2017. (V.23.) önkormányzati rendelethez
A közterület-használat díjtételei:
I.
6. Vendéglátó-ipari előkert, kerthelyiség, terasz kialakítására, illetve felépítmény által elfoglalt önkormányzati terület
díja
strand területén 5000 Ft/m2/év
…… 6000 Ft/m2/év
…… 5000 Ft/m2/év”
Az önkormányzat képviselő-testülete 2021. április 1. napjával hatályon kívül helyezte az Ör.-t és megalkotta
az Ör2.-t. Az Ör2. egyrészt a közterület-használati engedély iránti kérelem elbírálására az Ákr.-t rendeli alkalmazni
(az Ör2. az Ákr.-t tévesen jelöli meg 2019. évi CL. törvényként), másrészt a községi strand területét már nem nevesíti
közterületként.
Az Önkormányzati Tanács több korábbi határozatában rögzítette, hogy bírói kezdeményezés esetén azt a jogot
vizsgálja, amelyet a bírónak alkalmaznia kell. Így kerülhet sor hatályon kívül helyezett, vagy a későbbiekben
módosult önkormányzati rendeletek vizsgálatára (Köf.5012/2016/4., Köf.5083/2012/4., Köf.5024/2019/4. sz.
határozatok).
A fentiek kapcsán az Önkormányzati Tanács rögzíti, hogy az érintett önkormányzat védiratában megfogalmazottak,
azaz, hogy az indítványozó bíróság a döntését mely jogszabályhelyekre alapíthatja (mi a jogvita pontos tárgya),
az ügy érdeméhez tartozó kérdésnek minősülnek, amelyben az Önkormányzati Tanács nem foglalhat állást.
Az Önkormányzati Tanácsnak a jelen ügy kapcsán az Ör. 3. § (1) bekezdésének, 4. § (1) bekezdésének, 5. §
(1) bekezdés g) pontjának és (2) bekezdésének, 13. § (1) bekezdésének, 15. § (1), (2), (3) és (5) bekezdésének, 17. §
1., 2. és 3. bekezdésének, valamint 1. számú melléklete I. pontja 6. alpontjának más jogszabályba ütközését kellett
vizsgálnia.
Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése szerint, a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény
keretei között rendeletet alkot. Az Alaptörvény 32. § (3) bekezdése értelmében az önkormányzati rendelet más
jogszabállyal nem lehet ellentétes.
A Mötv. 4. §-a alapján a helyi közügyek alapvetően a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásához, valamint a helyi
önkormányzás és a lakossággal való együttműködés szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek megteremtéséhez
kapcsolódnak. A Mötv. 13. § (1) bekezdés 2. pontja szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat különösen a településüzemeltetés, ennek körében
egyebek mellett a közterületek kialakítása és fenntartása.
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[18] A Mötv. 41. § (4) bekezdése biztosítja a képviselő-testület számára, hogy – a törvényben meghatározott
kivételekkel – hatásköreit átruházza a polgármesterre, a bizottságára, a részönkormányzat testületére, a jegyzőre,
a társulására. E rendelkezést pontosítja az Mötv. 142/A. § (1) bekezdése, amely szerint a képviselő-testület
a hatáskörébe tartozó hatósági ügyben (azaz önkormányzati hatósági ügyben) a hatáskörét önkormányzati
rendeletben a polgármesterre, a bizottságára, a társulására vagy a jegyzőre ruházhatja át. A Mötv. 142/A. §
(2) bekezdése értelmében pedig, ha a képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyben a hatáskörét átruházza,
elbírálja a fellebbezést, valamint gyakorolja a másodfokú hatóság és a felügyeleti szerv feladat- és hatáskörét.
[19] Az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdése alapján mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogorvoslattal éljen az olyan
bírósági, hatósági és más közigazgatási döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti.
[20] Az Ákr. 7. § (1) bekezdése szerint a hatóság eljárása során az e törvény hatálya alá tartozó közigazgatási hatósági
ügyben és a hatósági ellenőrzés során e törvény rendelkezéseit alkalmazza. E rendelkezés (2) bekezdése
értelmében a törvény alkalmazásában ügy az, amelynek intézése során a hatóság döntésével az ügyfél jogát vagy
kötelezettségét megállapítja, jogvitáját eldönti, jogsértését megállapítja, tényt, állapotot, adatot (a továbbiakban
együtt: adat) igazol vagy nyilvántartást vezet, illetve az ezeket érintő döntését érvényesíti. Az Ákr. 112. §
(1) bekezdése értelmében a hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A hatóság végzése ellen
önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati
jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében
gyakorolható.
[21] Az Étv. 2. §-ának 13. pontja szerint közterület a közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati
tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Az Étv. 54. § (5) bekezdése
értelmében a közterületet – e rendelkezés (5a) és (5b) bekezdésében foglaltak figyelembevételével –
rendeltetésének megfelelően bárki használhatja. A közterület rendeltetésére és használatára jogszabály további
szabályokat állapíthat meg.
[22] A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 5. § (1) bekezdése szerint a helyi
önkormányzat vagyona törzsvagyon vagy üzleti vagyon lehet. Az 5. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat
tulajdonában álló nemzeti vagyon külön része a törzsvagyon, amely közvetlenül a kötelező önkormányzati
feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását szolgálja, és amelyet
a)
e törvény kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyonnak minősít,
b)
törvény vagy a helyi önkormányzat rendelete nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti
vagyonnak minősít [az a) és b) pont együtt: forgalomképtelen törzsvagyon],
c)
törvény vagy a helyi önkormányzat rendelete korlátozottan forgalomképes vagyonelemként állapít meg.
[23] Balatongyörök Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 22/2019. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 10. § (4) bekezdés a) pontja értelmében
az Önkormányzat jelenleg ellátott legfontosabb önként vállalt feladata különösen a községi strand fenntartása és
működtetése.
[24] Amint erre a bírói indítvány is hivatkozott, az Önkormányzati Tanács Köf.5033/2017/4. számú határozata értelmében
a közterülettel, mint véges közjószággal kapcsolatos használati viszonyok egyik sajátossága az, hogy a jogviszony
egyik alanya nem magántulajdonos, illetve magánszemély, hanem a központi vagy helyi kormányzat. Az állam
tehát a jogviszonyban nem magántulajdonosi minőségben, hanem mint köztulajdonnal való rendelkezésre
felhatalmazással bíró jogalany jelenik meg (Köf.5033/2017/4. [22] és [27] bekezdés). A települési önkormányzat
nem szokványos magánjogi szerződő fél, mert egyben szabályozója is az önmagát érintő viszonynak. A közterülethasználatra vonatkozó rendelet megalkotásával a közhatalom jogán meghatározhatja azt az alapvető viszonylatot,
amelyben a mellérendeltség keretei között a szerződő magánféllel tárgyalhat. A szerződés másik alanyának
garanciális jogait csak közjogi eszközökkel lehet biztosítani, hiszen a felek egyenjogúsága, akarategyezősége ebben
az egyenlőtlen alaphelyzetben másképp aligha biztosítható (Köf.5033/2017/4. [40] bekezdés).
[25] Az Önkormányzati Tanács megállapította továbbá, hogy az önkormányzat rendeletalkotási feljogosítottságánál
fogva közhatalomként jár el, tehát nem lehet mellérendeltségi viszonyban a használatot igénylővel. A közterület
rendeltetéstől eltérő – például kereskedelmi jellegű – használatát ezért az önkormányzat csakis közhatalomként
és nem tulajdonosként dönti el. Ezért ebben a kérdésben az önkormányzat megfelelő fórumának közigazgatási
határozatot kell hoznia, amellyel szemben fellebbezési jog biztosítandó, a jogerős közigazgatási határozat
felülvizsgálata pedig közigazgatási bíróságtól kérhető (Köf.5033/2017/4. [46] bekezdés).
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[26] Az Önkormányzati Tanács rámutatott arra is, hogy az önkormányzat a közterület-használat szabályozása terén
alkalmazhat ugyan polgári jogi viszonyelemeket is, de csak a maga helyén és összefüggésében felfogva, az alapul
fekvő közigazgatási jogviszonyba ágyazottan, a koherencia követelményének érvényesítése mellett. A magánjogi
szabályoknak elsősorban a közigazgatási szerződési kapcsolat háttérjogaként van jelentőségük. Ha a közhatalmi
szereplő diktálni tudja a szerződési feltételeket, akkor a másik megállapodó fél számára közjogi garanciákat
kell biztosítani, mindenekelőtt jogorvoslati formában. Az önkormányzatnak tehát nincs korlátlan szabadsága
az alkalmazandó jogviszony kiválasztása terén, nem lehet „hintázni” a köz- és a magánjogi jogviszonyok között, azaz
mindig onnan kölcsönvenni egy-egy elemet, ahonnan célszerűbbnek látszik (Köf.5033/2017/4. [50]–[51] bekezdés).
[27] A Köf.5033/2017/4. számú döntésben megfogalmazott követelményeket megerősítik az indítvány által is
hivatkozott Köf.5031/2019/5. és Köf.5010/2020/6. számú határozatok is.
[28] Az Önkormányzati Tanács egyetért az indítványozó bíróság álláspontjával, mely szerint a közterület-használattal
összefüggő ügyek a Mötv. 4. §-a és 13. § (1) bekezdésének 2. pontja, valamint az Ákr. 7. §-a alapján önkormányzati
hatósági ügynek minősülnek. Az Ör. azonban olyan szabályozási rendszert épített fel, amely nem közigazgatási
hatósági eljárást modellezett, vagyis az önkormányzat a közterület-használati jogviszonyban nem közhatalomként,
hanem polgári jogi jogalanyként határozta meg magát. Erre tekintettel az Ör. 3. § (1) bekezdése, 4. § (1) bekezdése,
5. § (1) bekezdés g) pontja és (2) bekezdése, 13. § (1) bekezdése, 15. § (1), (2), (3) és (5) bekezdése, valamint 1. számú
mellékletének I. pont 6. alpontja ellentétes volt a Mötv. 4. §-ával és 13. § (1) bekezdésének 2. pontjával, valamint
az Ákr. 7. §-ával.
[29] Helytálló az indítványozó bíróság azon megállapítása is, hogy az Ör. nem rendelkezett a közigazgatási
jogorvoslathoz való jogról és a közterület-használati díj polgári jog szabályai szerinti behajtásának lehetőségét
biztosította, amivel megfosztotta a közterület igénybe vevőjét a jogorvoslathoz fűződő jogától. Az indítványozó
e jogsérelem kapcsán közvetlenül Alaptörvénybe ütközést állított, amelyet az Önkormányzati Tanácsnak nincs
hatásköre vizsgálni. Ugyanakkor a jogorvoslathoz való jog sérelme magából az indítványozó által is felhívott Ákr.-ből
(112. § (1) bekezdés), valamint a Mötv. rendelkezéseiből közvetlenül levezethető (142/A. § (1) és (2) bekezdés).
[30] Az Nvtv. szabályai értelmében az önkormányzati törzsvagyonba olyan vagyonelemek tartozhatnak, amelyek
közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását szolgálják. Az érintett
önkormányzat 22/2019. (XI. 25.) önkormányzati rendelete értelmében a strand üzemeltetését önként vállalt
feladatként látja el, az önkormányzat vagyonleltárja szerint azonban a strand az önkormányzat korlátozottan
forgalomképes vagyoni körébe tartozik. A kormányhivatal fent megjelölt törvényességi felhívása korábban
már megállapította, hogy a vagyonleltárt tartalmazó helyi jogszabályban a strandot nem lehet korlátozottan
forgalomképes törzsvagyonként szerepeltetni, mert nem kötelező önkormányzati feladat ellátását szolgálja. Az Nvtv.
5. § (1) és (2) bekezdéséből, valamint az Étv. 2. § 13. pontjából és 54. §-ának (5) bekezdéséből összességében
az következik, hogy a strand csakis az önkormányzat üzleti vagyonának része lehet.
[31] A Kúria a fentiekkel összefüggésben ismételten hangsúlyozza, hogy annak a megítélése, hogy az alapperben
az érintett önkormányzat a keresetét milyen jogviszonyra alapítja, ez megalapozott-e, továbbá, annak az értékelése,
mely szerint az Ör. 1. sz. melléklet I. pontjának 6. alpontját az érintett önkormányzat a kereseti érvelése alapján „csak”
a jogalap nélküli használat után járó díj mértékének támpontjaként használta, a per érdeméhez tartozó kérdések.
Ezek ugyanakkor nem befolyásolják az Ör.-re vonatkozó fenti megállapításokat éppen azon oknál fogva, mert
az érintett önkormányzat a strand területét a szóban forgó időszakban közterületként nevesítette.
[32] Az Ör. indítvánnyal érintett egyes rendelkezései (Ör. 17. §, 1. sz. melléklet I. pont 6. alpontja) a községi strand mellett
egyéb kiemelt közterületekre (……) is kiterjednek, melyek tekintetében a más jogszabályba ütközés megállapítása –
a vizsgált rendelkezések egymással való szoros összefüggésére tekintettel – a Kp. 143. § (3) bekezdésén alapul.
[33] A Kp. 147. § (1) bekezdése értelmében, ha az önkormányzati rendelet rendelkezésének megsemmisítésére,
illetve más jogszabályba ütközésének megállapítására bírói indítvány alapján került sor, a megsemmisített
rendelkezés nem alkalmazható az indítványozó bíróság előtt folyamatban lévő egyedi ügyben, valamint
valamennyi, a megsemmisítés időpontjában valamely bíróság előtt folyamatban lévő egyedi ügyben. A jelen
ügyben vitatott közterület-használati díjfizetési kötelezettség 2019. január 1. napja és 2020. december 31. napja
közötti időszakra, azaz arra az időszakra vonatkozik, amikor az Ör. fentiek szerint más jogszabályba ütközőnek
nyilvánított rendelkezései még hatályban voltak, ezért a Kp. 147. § (1) bekezdésének alkalmazása önmagában
a megsemmisítésből következik. A Kúria az általános alkalmazási tilalom mellőzéséről az eset körülményeinek
mérlegelése, így a jogvita sajátossága alapján, a jogbiztonság védelme érdekében a Kp. 147. § (2) bekezdése szerint
döntött.
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A döntés elvi tartalma
[34] A Kúria Önkormányzati Tanácsa fenntartja azt a gyakorlatát, amely szerint a közterület hasznosításával kapcsolatos
jogviszonyokban a helyi önkormányzat nem szokványos magánjogi szerződő félként, hanem a közhatalom
birtokosaként vesz részt, mert egyben szabályozója is az önmagát érintő viszonynak. A szerződés másik alanyának
garanciális jogait csak közjogi eszközökkel lehet biztosítani, ezért a közterület-használattal összefüggő ügyek
önkormányzati hatósági ügynek minősülnek. A helyi önkormányzat alkalmazhat polgári jogi viszonyelemeket is, de
csak a közigazgatási jogviszonyba ágyazottan. A szabályozás nem keverheti pusztán célszerűségi alapon a köz- és
a magánjogi jogviszonyok elemeit.

Záró rész
[35] Az Önkormányzati Tanács az indítványt a Kp. 141. § (2) bekezdése szerint tárgyaláson kívül bírálta el, a más
jogszabályba ütközés jogkövetkezményeit a Kp. 146. § (1) bekezdés b) pontja alapján állapította meg.
[36] A Magyar Közlönyben történő közzététel a Kp. 146. § (2) bekezdésén, a helyben történő közzététel a Kp. 142. §
(3) bekezdésén alapul.
[37] A más jogszabályba ütköző rendelkezések folyamatban lévő ügyben való alkalmazásának tilalmát a Kp. 147. §
(1) bekezdése mondja ki, az általános alkalmazási tilalom mellőzése a Kp. 147. § (2) bekezdésén alapul.
[38] A Kp. 141. § (4) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet törvényességének vizsgálatára irányuló eljárásban
a feleket teljes költségmentesség illeti meg és saját költségeiket maguk viselik.
[39] A határozat elleni jogorvoslatot a Kp. 116. § d) pontja és a 146. § (5) bekezdése zárja ki.
Budapest, 2021. szeptember 21.
Dr. Varga Zs. András s. k. a tanács elnöke, Dr. Varga Eszter s. k. előadó bíró, Dr. Balogh Zsolt s. k. bíró, Dr. Horváth
Tamás s. k. bíró, Dr. Patyi András s. k. bíró
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 23/2021. (IX. 28.) OGY határozata
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló
5/2018. (V. 8.) OGY határozat módosításáról*
1. Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. (V. 8.)
OGY határozat 1. pontja a következők szerint módosul:
Az Országgyűlés
a Kulturális bizottságba
Dunai Mónika (Fidesz) korábban megüresedett tagsági helyére
Kovács Sándort (Fidesz)
a bizottság tagjává megválasztja.
2. Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba.
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Móring József Attila s. k.,

Szabó Sándor s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 24/2021. (IX. 28.) OGY határozata
dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő mentelmi ügyében**
Az Országgyűlés dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő mentelmi jogát az Egri Járásbíróság 22.B.146/2021/4.
számú átiratával érintett ügyben nem függeszti fel.
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Móring József Attila s. k.,

Szabó Sándor s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2021. szeptember 27-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyűlés a 2021. szeptember 27-i ülésnapján fogadta el.
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A Kormány 1660/2021. (IX. 28.) Korm. határozata
COVID–19 vakcina Szlovén Köztársaság részére adásvétellel történő értékesítéséről
A Kormány, figyelemmel a koronavírus-világjárvány következtében előállt európai járványügyi helyzetre,
1. egyetért a magyar állam tulajdonában álló, 100 000 adag Janssen COVID–19 Vaccine vakcina (a továbbiakban
együtt: vagyonelemek) eladásával a Szlovén Köztársaság részére;
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a Nemzeti Népegészségügyi Központ, valamint a külgazdasági
és külügyminiszter bevonásával – tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a magyar állam
képviseletében a vagyonelemekre vonatkozó adásvételi szerződés a Szlovén Köztársaság képviselőjével megkötésre
kerüljön;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a Nemzeti Népegészségügyi Központ bevonásával –
gondoskodjon a vagyonelemeknek az 1. pontban meghatározott célból történő rendelkezésre bocsátásáról.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1661/2021. (IX. 28.) Korm. határozata
COVID–19 vakcina Thaiföldi Királyság részére adásvétellel történő értékesítéséről
A Kormány, figyelemmel a koronavírus-világjárvány következtében előállt járványügyi helyzetre,
1. egyetért a magyar állam tulajdonában álló, 400 000 adag AstraZeneca COVID–19 Vaxzevria vakcina (a továbbiakban
együtt: vagyonelemek) eladásával a Thaiföldi Királyság részére;
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a Nemzeti Népegészségügyi Központ, valamint a külgazdasági
és külügyminiszter bevonásával – tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a magyar állam
képviseletében a vagyonelemekre vonatkozó adásvételi szerződés a Thaiföldi Királyság képviselőjével megkötésre
kerüljön;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a Nemzeti Népegészségügyi Központ bevonásával –
gondoskodjon a vagyonelemeknek az 1. pontban meghatározott célból történő rendelkezésre bocsátásáról.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1662/2021. (IX. 28.) Korm. határozata
a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok létszámának az örökbefogadásokkal összefüggő fejlesztéséről
A Kormány a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok örökbefogadással kapcsolatos tevékenységeinek megerősítése érdekében
1. elrendeli az örökbefogadási tanácsadók és az örökbefogadási feladatokat ellátó pszichológusok létszámának
2021. október 1-jétől történő megemelését, az 1. mellékletben foglaltak szerint;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
családokért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
azonnal
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az 1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében – az emberi erőforrások
miniszterének bevonásával – gondoskodjon 50 500 000 forint összegű többletforrás biztosításáról a Magyarország
2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
fejezet, 2. Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer cím, 3. Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti
feladatellátás és irányítás intézményei alcím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az 1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében – az emberi erőforrások
minisztere bevonásával – beépülő jelleggel gondoskodjon 309 000 000 forint többletforrás biztosításáról
a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet, 2. Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer cím, 3. Szociális és gyermekvédelmi,
gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei alcím javára.
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1662/2021. (IX. 28.) Korm. határozathoz
A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok létszámfejlesztése
A
1.

Területi gyermekvédelmi szakszolgálat megnevezése

B
Örökbefogadási tanácsadói
többletlétszám

C
Örökbefogadási feladatokat
ellátó pszichológusi
többletlétszám

2.

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat

1 fő

1 fő

3.

Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat

3 fő

1 fő

4.

Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

1 fő

1 fő

5.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ
és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

4 fő

1 fő

6.

Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat

12 fő

2 fő

7.

Csongrád-Csanád Megyei Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat

2 fő

1 fő

8.

Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat

2 fő

1 fő
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9.

Győr-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság
és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

1 fő

1 fő

10.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekvédelmi Központ
és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

3 fő

1 fő

11.

Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat

1 fő

–

12.

Komárom-Esztergom Megyei Gyermekvédelmi Központ,
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Általános Iskola

2 fő

1 fő

13.

Pest Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat

6 fő

1 fő

14.

Somogy Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános
Iskola és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

–

1 fő

15.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi
Igazgatóság és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

–

1 fő

16.

Vas Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola és
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

1 fő

1 fő

17.

Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános
iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat

–

1fő

18.

Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat

–

1 fő

19.

Összesen:

39 fő

17 fő
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A Kormány 1663/2021. (IX. 28.) Korm. határozata
a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a Járvány
Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzatátcsoportosításról, továbbá előirányzat-túllépés és éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről
A Kormány
1. egyetért az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszere megszüntetéséhez kapcsolódóan
a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság érintett munkakörben
foglalkoztatott alkalmazottainak az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer érkeztető rendszere
megszüntetéséről szóló 1567/2021. (VIII. 9.) Korm. határozat 2. mellékletében meghatározott szervezetek részére,
a szükséges forrás biztosításával történő átadásával az érkeztetési és a hiteles elektronikus irattá alakítási feladatok
saját hatáskörben történő, zavartalan ellátása érdekében;
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (2) bekezdésében meghatározott
jogkörében eljárva, az 1. pont szerinti cél megvalósítása érdekében 18 866 983 forint egyszeri átcsoportosítását
rendeli el a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím,
56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport terhére, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
3. az Áht. 33. § (2) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, az 1. pont szerinti cél megvalósítása érdekében
303 236 523 forint beépülő jellegű átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről
szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport terhére,
a 2. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
agrárminiszter
igazságügyi miniszter
emberi erőforrások minisztere
innovációért és technológiáért felelős miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
2022. január 5.
4. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 100 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el,
az 1. melléklet szerint;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
5. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 103 885 710 566 forint egyszeri átcsoportosítását
rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím,
1. Központi tartalékok alcím, 1. Gazdaság-újraindítási programok jogcímcsoport (a továbbiakban: GÚP előirányzat)
terhére, a 3. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
6. a Kvtv. 17. §-a, valamint 4. melléklet 7. pontja alapján jóváhagyja a GÚP előirányzatnak az 5. pont szerinti
átcsoportosítás alapján az eredeti előirányzaton felül – az eddig jóváhagyott összegen túl további – 103 885 710 566
forinttal történő túlteljesülését;
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7. az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 8 591 391 935 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el
a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási
Alap cím terhére, a 3. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
8. az Áht. 33. § (2) bekezdésében és a Kvtv. 4. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 751 014 500 forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési
Alap fejezet, 2. Járvány elleni védekezési alap cím, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka alcím terhére,
a 4. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
9. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
40 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet,
1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. A Közép-Duna menti térségfejlesztés gazdaság-újraindítási központi
kezelésű előirányzatai alcím, 1. Paks II. Atomerőmű Zrt. tőkeemelése jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos
bevételek és kiadások cím, 2. Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások alcím, 3. A vagyongazdálkodás
egyéb kiadásai jogcímcsoport, 9. Egyéb vagyonkezelési kiadások jogcím javára, az 5. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős
tárca nélküli miniszter
Határidő:
azonnal
10. a Kvtv. 17. §-a és a 4. melléklet 2. pontja alapján jóváhagyja a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet,
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 19. Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek
esélyegyenlőségét elősegítő célelőirányzatok alcím, 1. Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása
jogcímcsoport legfeljebb 34 000 000 000 forint összeggel történő túllépését;
11. az Áht. 36. § (4b) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője
számára, hogy a határátkelőhelyeken átlépő tehergépjárművek és vasúti szerelvények gyorsabb és eredményesebb
átvizsgálásának fejlesztéséhez szükséges közúti és vasúti röntgenberendezések beszerzése érdekében
– a vonatkozó közbeszerzési eljárások (a továbbiakban: Közbeszerzési eljárások) lefolytatását követően kihirdetett
nyertes ajánlatok értéke alapján az összesen legfeljebb 9 144 262 378 forint összegű kötelezettségvállalásból –
a 2022–2023. évek mint a költségvetési évet követő évek előirányzatai terhére összesen legfeljebb 8 964 963 115 forint
összeg mértékéig kötelezettséget vállaljon;
12. az Áht. 36. § (4c) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva a több év vagy a költségvetési éven túli év
kiadási előirányzatai terhére a Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódóan vállalható kötelezettségek 2022–2023. évekre
vonatkozó felső korlátját az alábbiak szerint állapítja meg:
a)
a 2022. évre vonatkozóan 7 317 915 355 forint,
b)
a 2023. évre vonatkozóan 1 647 047 760 forint.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1663/2021. (IX. 28.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

Államháztartási
egyedi azonosító
294502

Fejezet
szám

XI.

015558

003704

Cím
szám

Alcím
szám

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

Jogcím
szám

1

K1
K2

12
XIV.

K1
K2

1

000648

8

330039

17

Kiemelt
előir.
szám

K1
K2
K1
K2
K1
K2

20
1
347762

56
K3
XVII.

280645

1

K1
K2

XX.
20
296435

51
K5

XLVII.
2
8
386440

3
K8

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Miniszterelnökség igazgatása

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Belügyminisztérium
Belügyminisztérium igazgatása
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Alkotmányvédelmi Hivatal
Személyi juttatások
Munkaadókat terheló járulékok és szociális hozzájárulási adó
Vízügyi Igazgatóságok
Személyi juttatások
Munkaadókat terheló járulékok és szociális hozzájárulási adó
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célfeladatok
Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
Dologi kiadások
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Fejezeti általános tartalék
Egyéb működési célú kiadások
Gazdaság-újraindítási Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló emberi erőforrások fejezeti kezelésű előirányzatok
Sportlétesítmény fejlesztések támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Módosítás
(+/-)

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

2 071 212
279 606
6 805 904
903 167
4 103 814
555 111
1 366 209
181 479
345 202
46 601

-18 866 983

1 944 885
263 793

-100 000 000

100 000 000

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

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

forintban

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
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294502
015558
003704
000648
330039
347762

280645

Fejezet
szám

XI.
XIV.

XVII.
XX.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

1
12
1
8
17
20

1

56

1
20

296435

51
XLVII.
2
8

386440

3

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Miniszterelnökség igazgatása
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
Belügyminisztérium
Belügyminisztérium igazgatása
Alkotmányvédelmi Hivatal
Vízügyi igazgatóságok
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célfeladatok
Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Fejezeti általános tartalék
Gazdaság-újraindítási Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló emberi erőforrások fejezeti kezelésű előirányzatok
Sportlétesítmény fejlesztések támogatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

2 350 818
7 709 071
4 658 925
1 547 688
391 803
-18 866 983
2 208 678

-100 000 000

100 000 000
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Államháztartási
egyedi azonosító

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

38
Összesen

I.n.év
118 866 983

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

118 866 983

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

8215

8216

2. melléklet az 1663/2021. (IX. 28.) Korm. határozathoz
X. Igazságügyi Minisztérium
XI. Miniszterelnökség
XII. Agrárminisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

Államháztartási
egyedi azonosító
000505

294502

Fejezet
szám

X.

XI.

015558

004240

Cím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2022.
Jogcím
csop.
szám

1

XII.

1

271134

14

294313

17
XIV.

K1
K2
K1
K2
K1
K2
K1
K2
K1
K2

1

294479

4

003737

5

001580

7

000648

8

Kiemelt
előir.
szám

K1
K2

1
2

Jogcím
szám

K1
K2

12

004273

003704

Alcím
szám

K1
K2
K1
K2
K1
K2
K1
K2
K1
K2

019370

9

001711

12

001755

13

330039

17

K1
K2
K1
K2
K1
K2
K1
K2
1
347762

56
K3
XV.

006343

1
K1
K2
XVII.

280645

1

K1
K2

XVIII.
004107

1
K1
K2

XX.
005214

1
K1
K2

6
343306

1

K1
K2
Az előirányzat-módosítás érvényessége: b) a költségvetési évtől beépülő jellegű

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Igazságügyi Minisztérium
Igazságügyi Minisztérium igazgatása
Miniszterelnökség
Miniszterelnökség igazgatása

Jogcím
név

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Agrárminisztérium
Agrárminisztérium igazgatása
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Nemzeti park igazgatóságok
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Nemzeti Földügyi Központ
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Belügyminisztérium
Belügyminisztérium igazgatása
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Terrorelhárítási Központ
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Büntetés-végrehajtás
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Rendőrség
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Alkotmányvédelmi Hivatal
Személyi juttatások
Munkaadókat terheló járulékok és szociális hozzájárulási adó
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
Személyi juttatások
Munkaadókat terheló járulékok és szociális hozzájárulási adó
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Személyi juttatások
Munkaadókat terheló járulékok és szociális hozzájárulási adó
Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság
Személyi juttatások
Munkaadókat terheló járulékok és szociális hozzájárulási adó
Vízügyi Igazgatóságok
Személyi juttatások
Munkaadókat terheló járulékok és szociális hozzájárulási adó
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célfeladatok
Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
Dologi kiadások
Pénzügyminisztérium
Pénzügyminisztérium igazgatása
Személyi juttatások
Munkaadókat terheló járulékok és szociális hozzájárulási adó
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Egyéb oktatási intézmények
Oktatási Hivatal
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

12 172 769
1 638 467
8 284 848
1 103 392
113 821 974
15 035 857
4 142 424
551 696
16 569 696
2 206 784
7 548 637
1 005 678
8 305 570
1 121 425
16 415 256
2 190 600
4 142 424
551 696
4 142 424
551 696
7 599 187
1 013 407
5 319 486
716 158
4 142 424
551 696
4 142 424
551 696
4 142 424
551 696
4 142 424
551 696

-303 236 523

4 142 424
551 696

7 779 541
1 040 986

11 800 354
1 027 740

11 208 138
1 490 958

8 172 943
1 093 712
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20

Fejezet
név

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

Az előirányzat-módosítás érvényessége: b) a költségvetési évtől beépülő jellegű

Államháztartási
egyedi azonosító
000505
294502
015558
004240
004273
271134
294313
003704
294479
003737
001580
000648
019370
001711
001755
330039
347762
006343
280645
004107

Fejezet
szám

X.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

1

XI.

1
12

XII.

XIV.

1
2
14
17
1
4
5
7
8
9
12
13
17
20
1

XV.
XVII.
XVIII.

56

1
1
1

XX.
1
6
1
343306
Az előirányzat-módosítás érvényessége: b) a költségvetési évtől beépülő jellegű
005214

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Igazságügyi Minisztérium
Igazságügyi Minisztérium igazgatása
Miniszterelnökség
Miniszterelnökség igazgatása
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
Agrárminisztérium
Agrárminisztérium igazgatása
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Nemzeti park igazgatóságok
Nemzeti Földügyi Központ
Belügyminisztérium
Belügyminisztérium igazgatása
Terrorelhárítási Központ
Büntetés-végrehajtás
Rendőrség
Alkotmányvédelmi Hivatal
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság
Vízügyi igazgatóságok
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célfeladatok
Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
Pénzügyminisztérium
Pénzügyminisztérium igazgatása
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása
Egyéb oktatási intézmények
Oktatási Hivatal

13 811 236
9 388 240
128 857 831
4 694 120
18 776 480
8 554 315
9 426 995
18 605 856
4 694 120
4 694 120
8 612 594
6 035 644
4 694 120
4 694 120
4 694 120
4 694 120
-303 236 523
4 694 120
8 820 527
12 828 094
12 699 096
9 266 655

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

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
2022. január 5.

forintban
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Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

66
Összesen

I.n.év
303 236 523

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

303 236 523

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

8217

8218

3. melléklet az 1663/2021. (IX. 28.) Korm. határozathoz
IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
X. Igazságügyi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

Államháztartási egyedi
azonosító

303191

000505

Fejezet
szám

IV.

X.

379895

003737

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
szám

1

XIV.

1

K1
K3
K6
K1
K2
K3
K6

5

8

K1
K2
K3
K6

2

393062
XXI.

20

379273

1

387917

2

2

23

XLIII.

K6

K3
K6

27
XLII.

Kiemelt
előir.
szám

K1
K2

2

XVIII.

374873

Jogcím
csop.
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.

K5

43

K5

2
2

377073

3
K6

XLVII.
1
1
1

K5

2
1
386728

3

K3
K8

6
1
386540

2

390039

4

K3
K8

2
386995

3
K3
K5
K8

9
387817

K3
K8

2
K8

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Igazságügyi Minisztérium
Igazságügyi Minisztérium igazgatása

Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet

Belügyminisztérium
Büntetés-végrehajtás

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

14 493 823
2 246 543

Személyi juttatások
Dologi kiadások
Beruházások

92 730 000
369 778 000
60 000 000

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások

243 789 183
7 256 433
75 225 624
82 120 000

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások

755 277 217
93 807 240
69 900 000
324 767 872

Külgazdasági és Külügyminisztérium
Központi kezelésű előirányzatok
Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
A KKM tulajdonosi joggyakorlása alatt álló társaságok tőkeemelése
Beruházások
Miniszterelnöki Kabinetiroda
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Dologi kiadások
Beruházások
Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása
Egyéb működési célú kiadások
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Központi Maradványelszámolási Alap
Egyéb működési célú kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb társaságok forrásjuttatásai
Beruházások
Gazdaság-újraindítási Alap
Központi kezelésű előirányzatok
Központi tartalékok
Gazdaság-újraindítási programok
Egyéb működési célú kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások
Dologi kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok
Közlekedési fejlesztések
Vasúti fejlesztések
Dologi kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Kiemelt társadalmi igényeken alapuló közútfejlesztések
Dologi kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Gazdaságfejlesztési feladatok
Térségi fejlesztési feladatok
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok
Aktív kikapcsolódást szolgáló feladatok, programok, beruházások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

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

A módosítás jogcíme

25 000 000 000

260 496
404 461 504
6 400 000 000

-8 591 391 935

31 000 000 000

-103 885 710 566

565 150
1 130 300 000

6 571 390
13 142 780 090
8 495 615
16 991 229 377

7 658 833
2 536 619 625
12 781 046 886

875 721 600
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385484

Fejezet
név

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

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

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

Államháztartási egyedi
azonosító

303191
000505
379895
003737

379273
387917

Fejezet
szám

IV.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

1

X.

XIV.
XXI.

1
2
5
20

1

XLVII.

23
27

2
1
386728

3
6
1

386540
390039

2
4
2

386995

3
9

387817

2

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
Igazságügyi Minisztérium
Igazságügyi Minisztérium igazgatása
Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet
Belügyminisztérium
Büntetés-végrehajtás
Miniszterelnöki Kabinetiroda
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása
Gazdaság-újraindítási Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások
Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok
Közlekedési fejlesztések
Vasúti fejlesztések
Kiemelt társadalmi igényeken alapuló közútfejlesztések
Gazdaságfejlesztési feladatok
Térségi fejlesztési feladatok
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok
Aktív kikapcsolódást szolgáló feladatok, programok, beruházások

forintban

16 740 366
522 508 000
408 391 240
1 243 752 329
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Államháztartási egyedi
azonosító

404 722 000
6 400 000 000

1 130 865 150

13 149 351 480
16 999 724 992
15 325 325 344
875 721 600

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

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Magyar Államkincstár 1 példány

időarányos
teljesítésarányos
egyéb:

azonnal

Összesen

I. n. év

112 477 102 501

II. n. év

III. n. év

IV. n. év

112 477 102 501

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

8219

8220

4. melléklet az 1663/2021. (IX. 28.) Korm. határozathoz
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Államháztartási
egyedi azonosító
XX.
331651
LXXII.
271734

10

2

Jogcím
csop.
szám

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

Kiemelt
előir.
szám

1

K3
K6

1

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK

Módosítás
(+/-)

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

Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
Országos Kórházi Főigazgatóság

Dologi kiadások
Beruházások
Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap
Járvány elleni védekezési alap
Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka
Egyéb működési célú kiadások

forintban

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

610 044 500
140 970 000

-751 014 500

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

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

forintban

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

Fejezet
szám

XX.
331651

Cím
szám

10

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

1

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
Országos Kórházi Főigazgatóság

751 014 500

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

751 014 500

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

751 014 500

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

XLVII.

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

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Gazdaság-újraindítási Alap
Központi kezelésű előirányzatok
A Közép-Duna menti térségfejlesztés gazdaság-újraindítási központi kezelésű előirányzatai
349351
1
Paks II. Atomerőmű Zrt. tőkeemelése
K6
Beruházások
XLIII.
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
1
Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások
2
Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások
3
A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
278434
9
Egyéb vagyonkezelési kiadások
K5
Egyéb működési célú kiadások
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
1

Módosítás
(+/-)

forintban

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

I. n.év

II. n.év

2

-40 000 000
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5. melléklet az 1663/2021. (IX. 28.) Korm. határozathoz

40 000 000
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

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

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

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

1 példány

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

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen
40 000 000

III. n.év

IV. n.év

40 000 000

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

8221

8222
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A Kormány 1664/2021. (IX. 28.) Korm. határozata
egyes gazdaságvédelmi célú források átcsoportosításának első üteméről és a 2022. év során történő
biztosításáról
A Kormány
1. egyetért a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(a továbbiakban: HEPA NZrt.) számára a 2020. évben biztosított forrásból 18 178 850 989 forint kiadás teljesítésének
a 2022. évre történő átütemezésével és azzal, hogy a 2021. évben így felszabaduló forrás egyéb feladatok
megvalósítására kerüljön felhasználásra;
2. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az 1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében gondoskodjon
a HEPA NZrt.-vel fennálló, a Nemzeti Exportvédelmi Program keretében megvalósuló támogatási jogviszonyok
módosításáról;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (2) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva 17 428 082 003 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2021. évi központi
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 7. Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. Regionális
határon túli és egyéb nemzetközi fejlesztési és kutatási programok jogcímcsoport terhére, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2. pont végrehajtását követően azonnal
4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon 18 178 850 989 forint többletforrás biztosításáról a Magyarország
2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLVII. Gazdaságújraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 7. Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti
kezelésű előirányzatok alcím, 2. Külügyi fejlesztési és kutatási programok jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2022. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
5. az Áht. 36. § (4b) és (4c) bekezdése biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja, hogy a külgazdasági és
külügyminiszter az 1. pontban meghatározott cél érdekében a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási
Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 7. Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű
előirányzatok alcím, 2. Külügyi fejlesztési és kutatási programok jogcímcsoporton biztosított előirányzaton felül
18 178 850 989 forint összegben kötelezettséget vállaljon;
6. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy vizsgálja felül a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által lebonyolításra kerülő, magyarországi vállalkozások kárpát-medencei
fejlesztéseit célzó pályázati programok, valamint a HEPA NZrt. közreműködésével megvalósításra kerülő Nemzeti
Exportvédelmi Program keretében meghirdetett pályázatok teljesítésének ütemezését, és tegyen javaslatot
további, a gazdasági élet újraindítása, valamint egyéb külügyi programok érdekében szükséges átcsoportosítások
végrehajtására.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XIV. Belügyminisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.
Államház- Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
tartási
szám szám szám cím cím előir.
név
egyedi
csop. szám szám
azonosító
szám
330039

XIV.

K1
K2
K3
K6

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Belügyminisztérium
Vízügyi igazgatóságok

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Személyi juttatások
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások

Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
K1
Személyi juttatások
K2
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3
Dologi kiadások
K6
Beruházások
2
Külképviseletek igazgatása
004118
K1
Személyi juttatások
K2
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3
Dologi kiadások
K6
Beruházások
4
Információs Hivatal
000659
K7
Felújítások
7
Fejezeti kezelésű előirányzatok
1
Célelőirányzatok
6
Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása
348695
K3
Dologi kiadások
K5
Egyéb működési célú kiadások
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
33
Stipendium Hungaricum és diaszpóra ösztöndíjak támogatása jogcímcsoport
381084
K5
Egyéb működési célú kiadások
8
Kulturális diplomáciai projektek támogatása
386173
K3
Dologi kiadások
K5
Egyéb működési célú kiadások
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
XLVII.
Gazdaság-újraindítási Alap
2
Fejezeti kezelésű előirányzatok
7
Gazdaságvédelmet szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok
2
Regionális határon túli és egyéb nemzetközi fejlesztési és kutatási programok
386162
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
004107

XVIII.

17

Cím
név

1

forintban
Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

13 273 209
2 057 347
4 380 230
593 847 480
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1. melléklet az 1664/2021. (IX. 28.) Korm. határozathoz

370 153 989
10 911 545
852 692 551
232 000 000
495 727 878
73 332 536
1 131 985 120
3 571 878 118
500 000 000

182 825 000
60 000 000
1 849 629 500
6 568 387 500
396 500
182 920 700
731 682 800

-17 428 082 003
forintban

Államház- Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
tartási
szám szám szám cím cím előir.
név
egyedi
csop. szám szám
azonosító
szám

Cím

Alcím

Jog-

Jog-

név

név

cím
csop.
név

cím
név

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

A módosítás
Módosítás
(+/-)

következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

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

8223

330039
004107
004118
000659
348695
381084
386173

386162

XIV.
XVIII.

XLVII.

17
1
2
4
7

1
8

2

7

6
33

2

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

Belügyminisztérium
Vízügyi igazgatóságok
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
Külképviseletek igazgatása
Információs Hivatal
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatás
Stipendium Hungaricum és diaszpóra ösztöndíjak támogatása jogcímcsoport
Kulturális diplomáciai projektek támogatása
Gazdaság-újraindítási Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaságvédelmet szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok
Regionális határon túli és egyéb nemzetközi fejlesztési és kutatási programok

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

8224

forintban
Államház- Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
tartási
szám szám szám cím cím előir.
név
egyedi
csop. szám szám
azonosító
szám

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

613 558 266
1 465 758 085
5 272 923 652
500 000 000
2 092 454 500
6 568 387 500
915 000 000

-17 428 082 003

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
17 428 082 003

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

17 428 082 003

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1665/2021. (IX. 28.) Korm. határozata
a veszélyeztetett, üldöztetést és szükséget szenvedő keresztény közösségek megsegítését, szülőföldön
maradását elősegítő projektek Hungary Helps Program keretében történő támogatásáról
A Kormány
1. egyetért a migráció megelőzésével, az egyetemes keresztény örökség védelmével, a keresztény kultúrkörhöz tartozó
üldözött közösségek megsegítésével és szülőföldön való megmaradásuk támogatásával, továbbá a keresztény
örökség fenntartását és megóvását is szolgáló programok megvalósításával;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. az 1. pontban rögzített cél megvalósítása érdekében felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a Miniszterelnökséget
vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon 5 437 802 316 forint egyszeri többletforrás biztosításáról
a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség
fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 28. Hungary Helps Programhoz
kapcsolódó támogatások jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja az Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az 1. pontban rögzített cél megvalósítása érdekében
gondoskodjon a 2. pont szerinti forrás terhére a kedvezményezettek részére 5 410 748 573 forint adományként
történő nyújtásáról.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 2. pont szerinti forrásbiztosítást követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1666/2021. (IX. 28.) Korm. határozata
egyes kiemelt nagyberuházások megelőző feltárásaihoz szükséges forrás biztosításáról
A Kormány egyes kiemelt nagyberuházások megelőző régészeti feltárásainak biztosítása érdekében
1. egyetért a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében megvalósuló, a kulturális örökség védelméről szóló
2001. évi LXIV. törvény 23/G. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti, 30 000 000 000 forint bekerülési költséget elérő
nagyberuházások előzetes régészeti dokumentációinak elkészítéséhez és teljes feltárásához szükséges – a beruházó
által viselendő költségeken felüli – többletforrás biztosításával;
2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a régészeti szakfeladatok szakszerű és
szabályszerű ellátása érdekében „A budai Várnegyedben a Királyi Palota épületegyütteshez tartozó „D” épületben
a Habsburg Ottó Alapítvány és Hagyaték elhelyezése” tárgyában kötött 231/2017. számú támogatási szerződésben
foglalt támogatási összeg 1 550 200 000 forinttal történő csökkentéséről, valamint a támogatási összeg ezen
részének a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(a továbbiakban: Társaság) által történő visszafizetéséről;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
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3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
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, 4. Kulturális értékmegőrző beruházások
jogcímcsoport terhére, az 1. pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében 1 550 200 000 forint egyszeri
átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 57. Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása
gazdasági társaságok részére jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az 1. pontban meghatározott cél megvalósítása, valamint
a Társaság szakmai feladatellátásának támogatása érdekében, a 3. pont szerint átcsoportosított forrás terhére,
legfeljebb 1 550 200 000 forint összegben létesítsen támogatási jogviszonyt a Társasággal mint kedvezményezettel.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 3. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

Alcím
szám

30

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

1

348617

57

XLVII.

K5
K8
2

Fejezet
név

Cím
név

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

Alcím
szám

30

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

B7

2

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Államháztartási
egyedi
azonosító

Alcím
szám

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

1 550 200 000

Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
Kulturális értékmegőrző beruházások
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

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

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

-64 010 000
-1 486 190 000

Gazdaság-újraindítási Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok

B7
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Cím
szám

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

1 450 200 000
100 000 000

Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági
társaságok részére
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

4

Fejezet
szám

Kiemelt előirányzat
neve

forintban
Módosítás
(+/-)

Kulturális értékmegőrző beruházások
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

1
388217

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
57

XLVII.

Kiemelt
előir.
szám

1

348617

Jogcím
név

Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
4

K5
K8
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási
egyedi
azonosító

Jogcím
csop.
név

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági
társaságok részére
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Gazdaság-újraindítási Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok

1
388217

Alcím
név
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1. melléklet az 1666/2021. (IX. 28.) Korm. határozathoz

1 példány

Jogcím
név

-1 550 200 000

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

forintban
Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

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

Összesen

I.n.év
1 550 200 000

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

1 550 200 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1667/2021. (IX. 28.) Korm. határozata
a Páty települést érintő közúti beruházásokkal kapcsolatos intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért
a)
az M1 autópálya (Sasfészek pihenő csomópontja) és a 81106. jelű út közötti közúti szakasz megvalósításával;
b)
a Páty nyugati elkerülő út megvalósításával;
c)
a 11102. jelű Páty és Telki közötti út felújításával;
2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon az 1. pont a)–b) alpontja szerinti
útfejlesztések (a továbbiakban együtt: Útfejlesztések) és az 1. pont c) alpontja szerinti útfelújítás megvalósításáról;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
folyamatos
3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény
1. melléklet, XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság
újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 1. Közlekedési fejlesztések
jogcímcsoport 5. Térségi közúti beruházások jogcímmel történő kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
4. az Útfejlesztések elvégzése érdekében
a)
felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy létesítsen támogatási jogviszonyt
a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársasággal;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
b)
felhívja a pénzügyminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával
gondoskodjon a 3. pont szerinti jogcím javára mindösszesen 5 902 950 000 forint biztosításáról, az alábbi
ütemezés szerint:
ba)
2022-ben 1 600 800 000 forint,
bb)
2023-ban 3 401 700 000 forint,
bc)
2024-ben 900 450 000 forint;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a ba) alpont tekintetében a felmerülés ütemében
a bb)–bc) alpontok tekintetében az adott évi költségvetés tervezése során
5. az 1. pont c) alpontja szerinti útfelújítás megvalósítása érdekében
a)
felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy létesítsen támogatási jogviszonyt a Magyar
Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a forrás rendelkezésre állását követően azonnal
b)
felhívja a pénzügyminisztert, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával
gondoskodjon 818 160 876 forint többletforrás biztosításáról a Magyarország 2021. évi központi
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet,
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
6. az Áht. 36. § (4b) pontjában biztosított jogkörében eljárva az Útfejlesztések végrehajtása érdekében előzetesen
jóváhagyja, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter legfeljebb 5 900 000 000 forint összegben
kötelezettséget vállaljon.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1668/2021. (IX. 28.) Korm. határozata
a térségi közúti beruházásokhoz szükséges kötelezettségvállalásokról
A Kormány – tekintettel a Páty települést érintő közúti beruházásokkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 1667/2021. (IX. 28.)
Korm. határozatra –
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva
a központi költségvetés XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, Gazdaság
újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, Közlekedési fejlesztések
jogcímcsoport, Térségi közúti beruházások jogcím terhére vállalható kötelezettségek mértékét az egyes évekre
az alábbiak szerint állapítja meg:
a)
a 2022. évre vonatkozóan 1 600 000 000 forint,
b)
a 2023. évre vonatkozóan 3 400 000 000 forint,
c)
a 2024. évre vonatkozóan 900 000 000 forint.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1669/2021. (IX. 28.) Korm. határozata
a Veszprémi Főegyházmegye keszthelyi infrastrukturális fejlesztéseinek támogatásáról
A Kormány
1. egyetért a Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola infrastrukturális megújításával, valamint
multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok, uszoda és közösségi tér létesítésével Keszthelyen (a továbbiakban
együtt: Beruházás);
2. egyetért azzal, hogy a Beruházás előkészítője és megvalósítója a Veszprémi Főegyházmegye legyen;
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a miniszterelnök általános helyettese bevonásával – gondoskodjon a Beruházás
előkészítéséhez szükséges összesen 2 297 548 200 forint forrás biztosításáról a Magyarország 2021. évi központi
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 1. Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím,
3. Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
azonnal
4. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy gondoskodjon a Beruházás előkészítéséhez szükséges
2 296 400 000 forint forrás biztosítása érdekében a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes
feltételeit meghatározó támogatási jogviszony létrehozásáról;
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
a 3. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal
5. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy a Beruházás előkészítésének befejezését követően
a megvalósítás forrásigényéről készítsen előterjesztést a Kormány részére.
Felelős:
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
az előkészítés befejezését követő 30 napon belül
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1670/2021. (IX. 28.) Korm. határozata
az Adatváltozás-kezelési Szolgáltatás bevezetéséről szóló 1795/2020. (XI. 13.) Korm. határozat
módosításáról
A Kormány az Adatváltozás-kezelési Szolgáltatás eredményes megvalósítása érdekében úgy határoz, hogy
az Adatváltozás-kezelési Szolgáltatás bevezetéséről szóló 1795/2020. (XI. 13.) Korm. határozat 4. pontjától
eltérően, a szükséges jogalkotási javaslatokat a Miniszterelnökséget vezető miniszter – a belügyminiszterrel szoros
együttműködésben, a feladatkörükben érintett miniszterek bevonásával – 2021. október 30-ig készítse elő, és
terjessze a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1671/2021. (IX. 28.) Korm. határozata
a Sukoró község közigazgatási területén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról, valamint
a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia új helyszínen történő megvalósításáról, valamint
a beruházás előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1584/2020. (IX. 11.) Korm. határozat
módosításáról
1. A Kormány
a)
a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11. § (2) és (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel
beruházási célterületté nyilvánítja a Sukoró község közigazgatási területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás
szerinti Sukoró külterület 019/18 helyrajzi számú földrészletet, valamint a földrészletből a telekalakítási
eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított földrészleteket;
b)
felhívja az agrárminisztert, hogy az a) alpont szerinti földrészletek vonatkozásában a Nemzeti Földügyi
Központ (a továbbiakban: NFK) útján gondoskodjon az erdő igénybevételéhez és a telekalakításokhoz
szükséges tulajdonosi hozzájárulások soron kívüli kiadásáról;
Felelős:
agrárminiszter
Határidő:
azonnal
c)
felhívja az agrárminisztert, hogy az NFK útján gondoskodjon az a) alpontban részletezett telekalakítással
létrejött, állami tulajdonban álló, művelésből kivont területekre vonatkozó vagyonkezelési szerződés
megszüntetéséről és ezt követően – a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszterrel
együttműködve – azok átadásáról a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
részére.
Felelős:
agrárminiszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
az a) alpont szerinti ingatlanok megosztásának és a kivett beruházási célterület megnevezés
ingatlan-nyilvántartási átvezetését követő 30 napon belül
2. A Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia új helyszínen történő megvalósításáról, valamint a beruházás
előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1584/2020. (IX. 11.) Korm. határozat 2. pontjában a „Sukoró
külterület 019/1, 019/16 és 019/17 helyrajzi számú” szövegrész helyébe a „Sukoró külterület 019/1, 019/16, 019/17
és 019/18 helyrajzi számú” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1672/2021. (IX. 28.) Korm. határozata
az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Katari Állam közötti légiközlekedési megállapodás
szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Katari Állam közötti légiközlekedési megállapodás
(a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza az innovációért és technológiáért felelős minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás
bemutatott szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
4. elfogadja a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Megállapodás szövegének végleges
megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány
az innovációért és technológiáért felelős minisztert jelöli ki.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1673/2021. (IX. 28.) Korm. határozata
az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről az Örmény Köztársaság között a közös légtér
létrehozásáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről az Örmény Köztársaság között a közös légtér
létrehozásáról szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza az innovációért és technológiáért felelős minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás
bemutatott szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
4. elfogadja a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Megállapodás szövegének végleges
megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány
az innovációért és technológiáért felelős minisztert jelöli ki.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1674/2021. (IX. 28.) Korm. határozata
az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti euromediterrán
légiközlekedési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti euromediterrán
légiközlekedési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza az innovációért és technológiáért felelős minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás
bemutatott szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
4. elfogadja a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Megállapodás szövegének végleges
megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány
az innovációért és technológiáért felelős minisztert jelöli ki.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

Az emberi erőforrások minisztere 2/2021. (IX. 28.) EMMI határozata
az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának
erősítése érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvény 10. § (16) bekezdése szerinti
rendelkezések hatálybalépéséről
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 11. §-a alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018.
(V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 9. pontja szerinti feladatkörömben, az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve
egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvény
10. § (19) bekezdése szerinti jogkörömben eljárva a következő határozatot hozom:
1. Az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése
érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvény (a továbbiakban: Törvény) 10. § (16) bekezdése
az alábbiak szerint rendelkezik a Törvény hatálybalépéséről:
„(16) A 181. § és a 11. melléklet a Gödöllő belterület 5880 helyrajzi számon felépített uszodára vonatkozóan
a Nemzeti Sportközpontok kérelmére a Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
Építésügyi Osztályán 202100028259 ÉTDR számon indított eljárásban hozott használatbavételi engedély véglegessé
válásának napján lép hatályba.”
2. A Törvény 10. § (16) bekezdése szerinti rendelkezések hatálybalépéséhez szükséges feltétel teljesülésének napja:
2021. július 12.
3. A Törvény 10. § (16) bekezdése szerinti rendelkezések hatálybalépésének naptári napja: 2021. július 12.
4. A fentiekre tekintettel, összhangban a Törvény 10. § (19) bekezdésével megállapítom, hogy a Törvény 181. §-a és
11. melléklete 2021. július 12-én, azaz kettőezerhuszonegy július tizenkettedikén lépett hatályba.
		
		

Dr. Kásler Miklós s. k.,
emberi erőforrások minisztere

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.

