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III.

10417

Kormányrendeletek

A Kormány 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelete
a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
A Kormány a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 153. § (1) bekezdésében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 19. pontjában, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény
281. § (4) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és munkavállalóra.
2. §

(1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege
(minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2022. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 200 000 forint,
hetibér alkalmazása esetén 45 980 forint, napibér alkalmazása esetén 9200 forint, órabér alkalmazása esetén
1150 forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően a legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú
szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére alapbérként megállapított garantált
bérminimum a teljes munkaidő teljesítése esetén 2022. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 260 000 forint,
hetibér alkalmazása esetén 59 780 forint, napibér alkalmazása esetén 11 960 forint, órabér alkalmazása esetén
1495 forint.
(3) Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén a teljes
munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló havi munkabérének (tiszta teljesítménybér, illetve garantált bér és
teljesítménytől függő mozgóbér együttes)
a)
az (1) bekezdés szerinti kötelező legkisebb összege 2022. január 1-jétől 200 000 forint,
b)
a (2) bekezdés szerinti garantált bérminimum összege 2022. január 1-jétől 260 000 forint.
(4) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt, ha a teljes munkaidő napi 8 óránál
a)
hosszabb [a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 92. § (2) bekezdése],
arányosan csökkentett mértékben,
b)
rövidebb [Mt. 92. § (4) bekezdése], arányosan növelt mértékben
kell figyelembe venni.
(5) Részmunkaidő esetén
a)
az (1)–(3) bekezdésben meghatározott havi, heti és napi bértételt a munkaidő eltérő mértékével arányosan
csökkentve,
b)
az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt az ott szereplő összeggel, illetve annak (4) bekezdés
szerint arányosan változó összegével
kell figyelembe venni.

3. §

(1) Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit első alkalommal a 2022. január hónapra járó munkabérek megállapításánál kell
alkalmazni.

4. §		
E rendelet alkalmazásában
a)
munkáltatón a költségvetési szervet,
b)
munkavállalón a költségvetési szervnél foglalkoztatottakat,
c)
alapbéren a közalkalmazotti, kormányzati szolgálati, egészségügyi szolgálati, politikai szolgálati és
biztosi jogviszonyban állók esetében az illetményt, a különleges jogállású szervnél közszolgálati
jogviszonyban állók esetében az illetményt, közszolgálati jogviszonyban állók esetében az alapilletmény és
az illetménykiegészítés együttes összegét
is érteni kell.
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5. §		
Hatályát veszti a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló
20/2021. (I. 28.) Korm. rendelet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 704/2021. (XII. 15.) Korm. rendelete
a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér, valamint egyes szociális ellátások
megállapításával kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 2. alcím tekintetében a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
szóló 2011. évi CVI. törvény 53. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
a)
17/B. § (2) bekezdésében a „2021. március 1-jétől” szövegrész helyébe a „2022. január 1-jétől” szöveg,
az „50 875 Ft” szövegrész helyébe az „59 850 Ft” szöveg,
b)
17/B. § (3) bekezdésében a „2021. március 1-jétől 28 075 Ft” szövegrész helyébe a „2022. január 1-jétől
37 050 Ft” szöveg
lép.

2. A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló
170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása
2. §

(1) A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatott részére megállapított közfoglalkoztatási bér a teljes
munkaidő teljesítése esetén a minimálbér 50%-a.”
(2) Az R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén
a közfoglalkoztatottat megillető garantált közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő teljesítése esetén a garantált
bérminimum 50%-a.”
(3) Az R. 2/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér a teljes
munkaidő teljesítése esetén az 1. § (1) bekezdésében meghatározott összeg 110%-a.
(2) A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási garantált bér
legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése és a teljes munkaidő
teljesítése esetén a 2. § (1) bekezdésében meghatározott összeg 110%-a.”
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(4) Az R. 2/C. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A közfoglalkoztatási pontok által indított speciális közfoglalkoztatási programban 6 órában foglalkoztatott
közfoglalkoztatott részére megállapított speciális közfoglalkoztatási bér az 1. § (1) bekezdésében meghatározott
összeg 55%-a.
(2) A legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén
a közfoglalkoztatási pontok által indított speciális közfoglalkoztatási programban 6 órában foglalkoztatott
közfoglalkoztatottat megillető speciális garantált közfoglalkoztatási bér a 2. § (1) bekezdésében meghatározott
összeg 55%-a.”
(5) Az R. 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E rendeletnek a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér, valamint egyes szociális ellátások
megállapításával kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló 704/2021. (XII. 15.) Korm. rendelettel
(a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit
a) első alkalommal a 2022. január hónapra járó közfoglalkoztatási bér és közfoglalkoztatási garantált bér
megállapításánál kell alkalmazni,
b) a Módr. hatálybalépésekor fennálló közfoglalkoztatási jogviszonyokban is alkalmazni kell.”
(6) Az R.
a)
1. § (2) bekezdésében a „2021. március 1-jétől 85 000 forint/hó” szövegrész helyébe az „az (1) bekezdés szerinti
összeg” szöveg,
b)
1. § (3) bekezdésében a „22 800 forintnál” szövegrész helyébe az „a foglalkoztatást helyettesítő támogatás
havi összegénél” szöveg,
c)
2. § (2) bekezdésében a „2021. március 1-jétől 110 815 forint/hó” szövegrész helyébe az „az (1) bekezdés
szerinti összeg” szöveg,
d)
2/A. § (3) bekezdés a) pontjában a „2021. március 1-jétől 93 525 forint/hó” szövegrész helyébe
az „az (1) bekezdés szerinti összeg” szöveg,
e)
2/A. § (3) bekezdés b) pontjában a „2021. március 1-jétől 121 935 forint/hó” szövegrész helyébe
az „a (2) bekezdés szerinti összeg” szöveg
lép.

3. Záró rendelkezések
3. §		
Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 705/2021. (XII. 15.) Korm. rendelete
a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 3. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„3. § Ez a rendelet 2022. június 18-án hatályát veszti.”
2. §		
Ez a rendelet 2021. december 17-én lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 706/2021. (XII. 15.) Korm. rendelete
a közfinanszírozott járó-, illetve fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmények minősítési
rendszeréről
A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az egészségügyről szóló
1997. évi CLIV. törvény 247. § (1a) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 8. § tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) E rendelet alkalmazásában egészségügyi intézménynek minősül
a)
az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) 1. § (1) bekezdése
szerinti, közfinanszírozott járó-, illetve fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató,
b)
az orvos- és egészségtudományi felsőoktatási intézmény részeként működő klinikai központ,
c)
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről
szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 11a. pontja szerinti honvédelmi egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban:
honvédelmi egészségügyi szolgáltató),
d)
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 156/B. § (1) bekezdése szerinti
honvédelmi irányítású egészségügyi szolgáltató, és
e)
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervnél működő egészségügyi szolgáltató.
(2) E rendelet alkalmazásában
1.
felülvizsgálat: az adott egészségügyi szakmai tevékenység minőségének adatszolgáltatáson, valamint
helyszíni felmérésen alapuló értékelése és elemzése;
2.
juttatás: az Eszjtv.-ben meghatározott juttatás;
3.
intézményi audit: minőségfejlesztési folyamat, amelynek célja a betegellátásnak és eredményeinek fejlesztése
az ellátás explicit kritériumok szerinti szisztematikus felülvizsgálata, valamint a szükséges változások
bevezetése révén;
4.
minőségi indikátor: az egészségügyi intézmény működésével és gazdálkodásával összefüggő olyan mutató,
amely objektívan méri valamely ellátási folyamat vagy eredmény minőségét;
5.
minősítés: az elért minőség igazolása;
6.
minősítést végző szervezet:
a)
az (1) bekezdés a), b) és e) pontja szerinti egészségügyi intézmény esetében az Országos Kórházi
Főigazgatóság,
b)
az (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti egészségügyi intézmény esetében a honvédelmi
egészségügyi szolgáltató fenntartója és az Országos Kórházi Főigazgatóság együtt;
7.
Szakértői Bizottság: az egészségügyért felelős miniszter által kijelölt bizottság, amelynek tagjai az (1) bekezdés
szerinti egészségügyi intézmények fenntartói, az ágazati specifikációk miatt a honvédelemért felelős
miniszter által kijelölt személy, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, a Nemzeti Népegészségügyi
Központ, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a meghívott érdekképviseletek képviselői és
a meghívott szakértők;
8.
szakmai minőségértékelés: a megelőzésnek és a betegellátásnak a szakmai szabályokkal, érvényben lévő
szakmai irányelvekkel, eljárásokkal, ajánlásokkal, a nemzetközi legjobb gyakorlattal való összevetése,
értékelése, az alkalmazott eljárások dokumentációs rendszere és az adatszolgáltatás minőségi
követelményeinek meghatározása és értékelése;
9.
vezetői minőségértékelés: az egészségügyi intézmény működésével összefüggően a vezetői teljesítmény
mérése.
(3) Az (1) és (2) bekezdés eltérő rendelkezése hiányában e rendelet alkalmazásában az Eütv. 3. §-ában meghatározott
fogalmak alkalmazandók.

2. §

(1) Az egészségügyi intézmények vonatkozásában e rendeletben foglaltak szerint szakmai minőségértékelést kell
végezni.
(2) A szakmai minőségértékelésben érintett egészségügyi intézmény fenntartója – az ágazaton belüli specializációra
figyelemmel – gondoskodik az általa fenntartott egészségügyi intézmény szakmai minőségértékelésének
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elvégzéséről, ennek érdekében az egészségügyi szakmai tevékenységek tekintetében a minősítést végző szervezet
honlapján közzétett minőségi indikátorokon alapuló minőségügyi rendszert működtet.
(3) A munkáltatói jogkör gyakorlója a szakmai minőségértékelés eredményét figyelembe véve állapítja meg az 1. §
(1) bekezdés a) pontja szerinti egészségügyi intézmény vonatkozásában a magasabb vezetői illetményen kívüli
juttatás mértékét.
(4) A magasabb vezető illetményen kívüli juttatásra
a)
az egészségügyi munkakörű katonák tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény,
b)
az egészségügyi honvédelmi alkalmazottak tekintetében a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló
2018. évi CXIV. törvény,
c)
a rendvédelmi szervnél működő egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatottak tekintetében a rendvédelmi
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.
3. §

(1) A minősítést végző szervezet a szakmai minőségértékelési feladatai keretében meghatározott minőségi indikátorok
alapján a tárgyévben egy alkalommal elvégzi az egészségügyi intézmények minősítését azok vezetőinek
együttműködésével. A minőségi indikátorok az egészségügyi intézmények fenntartóinak jóváhagyásával kerülnek
meghatározásra és közzétételre a (8) bekezdésben foglaltak szerint.
(2) A minőségi indikátorok számításához szükséges információkat, adatokat az érintett egészségügyi intézmények
a tárgyévre vonatkozóan legkésőbb a tárgyévet követő március 15-ig a minősítést végző szervezet részére
megküldik, illetve azokat számára elérhetővé teszik.
(3) A minősítést végző szervezet az egészségügyi intézmények szakmai minőségértékelését minden tárgyévre
vonatkozóan egy alkalommal, a tárgyévet követő év május 15-ig elvégzi.
(4) A minősítést végző szervezet a tárgyévet követő év június 15-ig összeállítja az egyes egészségügyi intézmények
minősítését, amelyről tájékoztatja az egészségügyi intézmények vezetőit. A minősítést végző szervezet a minősítés
tényéről és eredményéről egyeztet az intézménnyel.
(5) A minősítést végző szervezet beszámolót készít az egészségügyi intézmények helyzetéről a felülvizsgálat
eredményeinek figyelembevételével, amelyet a tárgyévet követő év július 30-ig felterjeszt az egészségügyért felelős
miniszter részére. A szövegesen elkészített beszámoló tartalmazza a fejlesztendő területeket, a hiányosságok okait,
továbbá a javasolt intézkedéseket a problémák megoldására. Az egészségügyért felelős miniszter 30 napon belül
dönt a beszámoló jóváhagyásáról.
(6) A minősítést végző szervezet felhívja az egészségügyi intézményeket a hiányosságok feltárására és az azokat
megszüntető intézkedések megtételére.
(7) A minősítést végző szervezet a Szakértői Bizottsággal együttműködve, minden év szeptember 15-ig felülvizsgálja
a minőségi indikátorokat, és javaslatot tesz az egészségügyért felelős miniszter részére azok módosítására,
kiegészítésére, fejlesztésére, értékelési rendszerének korrekciójára.
(8) Az átláthatóság érdekében a minősítést végző szervezet a honlapján minden év október 31-ig közzéteszi
a minősítési rendszer felülvizsgált minőségi indikátorainak az egészségügyért felelős miniszter által jóváhagyott
pontos számítási algoritmusát, valamint a mérés-értékelés egységes szempontrendszerét.
(9) A minősítést végző szervezet
a)
a szakmai szabályok kialakításához módszertani támogatást nyújt a közreműködésével fenntartott
egészségügyi intézmények részére, valamint együttműködik a Szakértői Bizottsággal,
b)
módszertani támogatást nyújt, és útmutatót készít az intézményi auditok módszertanának alkalmazásához,
azok alkalmazását felügyeli, ezáltal biztosítja az egységes szempontrendszer alapján történő szakmai
minőségértékeléseket.

4. §

(1) A Szakértői Bizottság működését az egészségügyért felelős miniszter utasításban szabályozza.
(2) A Szakértői Bizottságban az egészségügyben működő érdekképviseletek képviselői – szakmai kamarák elnökei vagy
az általuk delegált személyek – meghívottként vesznek részt.

5. §		
Ha a tárgyévben 90 naptári napot meghaladóan az egészségügyi intézmények egészségügyi szolgáltatásait is érintő
veszélyhelyzet vagy válsághelyzet bevezetésére kerül sor, az adott évre vonatkozó szakmai minőségértékelés nem
végezhető el.
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6. §		
Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.
7. §

(1) A szakmai minőségértékelést első alkalommal a 2023. évben kell lefolytatni.
(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója a 2022. évre vonatkozóan vezetői minőségértékelés keretében állapítja meg az 1. §
(1) bekezdés a) pontja szerinti egészségügyi intézmény magasabb vezetői illetményen kívüli juttatásának mértékét.
A vezetői minőségértékelés szempontrendszerét a minősítést végző szervezet – az egészségügyi intézmények
fenntartóinak jóváhagyásával – 2022. március 31. napjáig megállapítja és a honlapján közzéteszi.

8. §

(1) A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai
ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Kr.) 5. alcíme a következő 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A. § A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az Országos Kórházi Főigazgatóságot jelöli ki
az Eütv. 123. § (1) bekezdés b) pontja, valamint (3) bekezdése szerinti feladatok ellátására.”
(2) A Kr. 11. § e) pontjában a „123. § (1)–(3) bekezdése” szövegrész helyébe a „123. § (1) bekezdés a) pontja és
(2) bekezdése” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelete
a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint
az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről
A Kormány
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 33. pontjában,
a 12. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 13. pont
13.4. alpontjában,
a 13. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
33. pontjában, valamint a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről
szóló 2020. évi CXXXV. törvény 12. § d) pont da) alpontjában,
a 14. és 15. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A rendelet hatálya
1. §

(1) A közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó valamennyi, 700 000 000 forintot elérő vagy meghaladó
becsült értékű építési beruházással összefüggő építőipari kivitelezési tevékenység – ideértve a kapcsolódó
tevékenységeket is – a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszer alkalmazási körébe tartozik.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenység csak az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerben
(a továbbiakban: Üvegkapu) történő regisztrációval és az Üvegkapu eszközeinek az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Étv.), valamint az e rendeletben foglaltak szerinti
használatával végezhető.

2. Az üzemeltető és a tárhelyszolgáltató kijelölése
2. §

(1) A Kormány az Üvegkapu üzemeltetőjeként a DATRAK Digitális Adattranzakciós Központ Korlátolt Felelősségű
Társaságot (a továbbiakban: üzemeltető) jelöli ki.
(2) A Kormány az Üvegkapu tárhelyszolgáltatójaként a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaságot (a továbbiakban: tárhelyszolgáltató) jelöli ki.
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3. Az adatbiztonsággal és az adatátadással kapcsolatos rendelkezések
3. §

(1) Az Üvegkapu az építési munkaterületre történő, vendégek és foglalkoztatottak általi belépés, továbbá az építési
munkaterületről történő kilépés adatait deperszonalizált módon, a tárhelyszolgáltató adatbázisában tárolja.
(2) Az Üvegkapu az állami adóhatóság, valamint a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság részére a tárhelyszolgáltató által
tárolt, az Étv. 57/J. §-a szerinti adatokat folyamatos valós idejű adathozzáféréssel biztosítja.
(3) Az üzemeltető az Üvegkapu üzemszerű karbantartási idejéről a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató
Rendszer elektronikus felületén előzetesen, valamint az esetleges üzemzavarról – a karbantartás ideje alatt –
tájékoztatást ad. Ezekről az eseményekről az üzemeltető elektronikus eseménynaplót vezet, amely tartalmazza
az esemény leírását, időpontját, időtartamát és a megtett intézkedéseket.

4. Üvegkapu-regisztráció
4. §

(1) Az építési beruházás Üvegkapuban történő regisztrációjára az e-építési napló készenlétbe helyezésével kerül sor.
(2) Az építtető az (1) bekezdés szerinti regisztráció során megjelöli, hogy az építési munkaterület környezetében
a beléptetőrendszer telepítésére
a)
beléptetőkapu,
b)
beléptetőpont, illetve
c)
a beléptetést biztosító alkalmazás
elhelyezésével, illetve használatával fog-e sor kerülni.
(3) Az (1) bekezdés szerinti regisztráció létrehozása során
a)
az állami adóhatóság nyilvántartása automatizált, közvetlen adatátadással ellenőrzi az e-építési naplóban
rögzített adószámok érvényességét,
b)
az Üvegkapu a fővállalkozó kivitelezőt, továbbá a fővállalkozó kivitelező útján az alvállalkozó kivitelezőt
elektronikus levélben tájékoztatja az adatszolgáltatási kötelezettségekről, valamint az Üvegkapu
használatáról,
c)
az Üvegkapu a fővállalkozó kivitelező adatszolgáltatása alapján – az alvállalkozó kivitelezőre, valamint
a kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozásra tekintettel – a foglalkoztatók regisztrációjára szolgáló
regisztrációs aloldalt hoz létre.
(4) A beruházás (1) bekezdés szerinti regisztrációján felül valamennyi foglalkoztató köteles regisztrálni az Étv. 57/I. §-a
szerinti tartalommal.
(5) A (4) bekezdés szerinti regisztrációt
a)
az e-építési naplóba bejegyzésre jogosult vállalkozó kivitelező az e-építési naplón keresztül,
b)
az a) pontban nem szereplő foglalkoztató közvetlenül az Üvegkapu felületén
köteles elvégezni.
(6) A megrendelő vállalkozó kivitelező, valamint az alvállalkozó kivitelező (3) bekezdés c) pontja szerinti regisztrációs
aloldalon történő regisztrációját
a)
a fővállalkozó kivitelező végzi el, vagy
b)
a fővállalkozó kivitelező erre az érintettnek meghatalmazást ad
azzal, hogy a regisztráció e rendeletnek megfelelő elvégzéséért a fővállalkozó kivitelező tartozik felelősséggel.
(7) A foglalkoztatott regisztrációjáért a foglalkoztató felelős.
(8) A (7) bekezdésben foglaltak megsértése esetében a foglalkoztatott felelőssége kizárólag abban az esetben áll fenn,
ha a foglalkoztató személye nem állapítható meg.

5. Az Üvegkapu eszközeinek biztosítása
5. §

(1) A fővállalkozó kivitelező az Üvegkapuhoz való csatlakozást biztosító szolgáltatás igénybe vételére irányuló,
az adatfeldolgozási kérdésekre is kiterjedő szolgáltatási szerződést köt az üzemeltetővel.
(2) A 4. § (2) bekezdése szerinti eszközök kiépítéséért és üzemetetéséért a fővállalkozó kivitelező felel, aki
az eszközökhöz illesztett felügyeleti egység üzemeltető általi telepítését biztosítani köteles.
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6. Az építési munkaterületen való tartózkodás naplózásának egyes szabályai
6. §

(1) A vendég részére többszöri be- és kilépésre jogosító regisztráció nem adható.
(2) Üzemzavar vagy más olyan rendkívüli esemény bekövetkezésekor, amely az Üvegkapu eszközeinek rendeltetésszerű
használatát akadályozza, a jelenléti adatokat manuálisan kell rögzíteni. Az Üvegkapu eszközeinek ismételt
rendeltetésszerű használatára alkalmassá válását követő 24 órán belül az adatokat utólag kell az Üvegkapu
rendszerének e célból kialakított felületén rögzíteni a manuálisan felvett ívek digitális feltöltése mellett.
(3) Az Üvegkapu az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők naplózott tartózkodási adataiból – szakágak szerinti
bontásban – valamennyi munkavégzési nap tekintetében automatikusan az előző napra vonatkozó napi bejegyzést
generál, és a bejegyzést az e-építési naplóhoz csatolja.

7. Ellenőrzés
7. §

(1) Az Üvegkapu használatának ellenőrzésére
a)
az állami adóhatóság,
b)
a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság, valamint
c)
az építésfelügyeleti hatóság
rendelkezik hatáskörrel.
(2) Az építésfelügyeleti hatóság ellenőrzéssel kapcsolatos hatásköre nem terjed ki az Étv. 57/K. § (1) bekezdés
a) pontjában foglaltakra.
(3) Az Üvegkapu használatával kapcsolatos – jogsértésre vagy annak hiányára vonatkozó – megállapításokat tartalmazó
jegyzőkönyvet, feljegyzést vagy hatósági bizonyítványt az ellenőrzést végző hatóság az e-építési naplóhoz csatolja.
(4) Az ellenőrzést végző hatóság az Üvegkapu használatával kapcsolatos megállapításairól minden esetben
– a hatáskörébe tartozó tényállási elemek vizsgálatára vonatkozó jegyzőkönyvön, feljegyzésen vagy hatósági
bizonyítványon felül – külön jegyzőkönyvet, feljegyzést vagy hatósági bizonyítványt vesz fel vagy ad ki.

8. §		
Ha az építési munkaterületen tartózkodás adataival kapcsolatban az Üvegkapuban rögzített és a más módon felvett
jelenléti adatok eltérnek, a hatóság az Üvegkapu adatait veszi alapul, ha a tényállás más alkalmas módon nem
tisztázható.

8. Záró rendelkezések
9. §		
Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.
10. §		
Az 1–8. §-ban foglalt előírásokat azokra az építőipari kivitelezési tevékenységekre kell alkalmazni, amelyek
közbeszerzési eljárásai e rendelkezések hatálybalépését követően indultak meg.
11. §

(1) A 2. § a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(2) A 2. §-nak a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti bejelentése megtörtént.
(3) E rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i
(EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

12. §

(1) Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet] 25. § (11) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Az e-építési napló mellékletei:)
„f ) az építésfelügyeleti hatóság, az állami adóhatóság, valamint a foglalkoztatás-felügyeleti hatóságnak a Nemzeti
Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoringés Adatszolgáltató Rendszerről szóló kormányrendelet szerinti ellenőrzésről felvett vagy kiadott jegyzőkönyvei,
feljegyzései vagy hatósági bizonyítványai.”
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(2) A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
a)
25. § (11) bekezdés d) pontjában a „lap, továbbá” szövegrész helyébe a „lap,” szöveg,
b)
25. § (11) bekezdés e) pontjában a „napló.” szövegrész helyébe a „napló, továbbá” szöveg
lép.
13. §		
Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és
más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 15. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A foglalkoztatás-felügyeleti hatáskörében eljáró kormányhivatal ellátja az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény IV/B. Fejezetében, valamint a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és
Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató
Rendszerről szóló kormányrendeletben a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság számára meghatározott feladatokat.”
14. §		
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet] a következő V/A. fejezettel egészül ki:

„V/A. FEJEZET
AZ ÜVEGKAPU HASZNÁLATÁRA KÖTELEZETT ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOKRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS
SZABÁLYOK
34/A. § (1) Ha az építési beruházás a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó
tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről szóló kormányrendelet hatálya
alá tartozik, a szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles az Üvegkapu alkalmazására.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott építési beruházás során az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozik, hogy
az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott építési beruházás esetén a közbeszerzési dokumentumokban is rögzíteni
kell a szerződés teljesítésére vonatkozó feltételként, hogy a nyertes ajánlattevő biztosítani köteles az Üvegkapu
alkalmazását.”
15. §		
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében az „építési napló adatai” szövegrész helyébe az „építési
napló adatai – amennyiben jogszabály előírja, annak Üvegkapu által generált adatai –” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 708/2021. (XII. 15.) Korm. rendelete
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló egyes vízgazdálkodási
célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 285/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló egyes vízgazdálkodási célú
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánításáról szóló 285/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 285/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet]
a következő 7. §-sal egészül ki:
„7. § E rendeletnek a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló egyes
vízgazdálkodási célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 285/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 708/2021.
(XII. 15.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 1. mellékletében foglalt táblázat 13. sorát
a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.”
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2. §		
A 285/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 708/2021. (XII. 15.) Korm. rendelethez
A 285/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 13. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A
1.

13.

Beruházás azonosító
száma

KEHOP-1.3.0-152015-00007

B

C

D

Beruházás címe

Beruházás tartalma

Beruházással érintett települések)

Balaton levezető
rendszerének
korszerűsítése

A beruházás keretében
1. a Balaton és a parti zóna védelméről,
valamint az ezeken folytatott nádgazdálkodás
szabályairól szóló 22/1998. (II. 13.)
Korm. rendelet értelmében 5 évente
elvégzendő nádminősítés befejezése,
2. 3 db nagyműtárgy létesítése,
3. a Sió-csatorna magassági hiányos
árvízvédelmi töltésrendszerének rendezése
22 630 folyóméter hosszon,
4. a Sió-csatorna árvízvédelmi töltésének
áthelyezése 11 270 folyóméter hosszon,
5. a Sió-csatorna mentén lévő, kimerült
magasságú magas partok rendezése
23 600 folyóméter hosszon,
6. 13 db kardinális hajózási jel, valamint
3 db különálló veszélyes helyet kijelölő hajózási
jel telepítése,
7. vizes élőhely megvalósítása
valósul meg.

Siófok, Balatonkiliti, Ádánd,
Harc, Kölesd, Mezőkomárom,
Ozora, Pálfa, Pincehely,
Sárszentlőrinc, Siójut,
Simontornya, Sióagárd,
Szabadhídvég, Szekszárd,
Tolnanémedi

A Kormány 709/2021. (XII. 15.) Korm. rendelete
a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] a következő
57/K. §-sal egészül ki:
„57/K. § (1) Az EMVA-ból finanszírozott projekt építésre irányuló projektelemével kapcsolatban felmerült
költségnövekmény esetén – a 87. § (1) bekezdés c) pontjától és (1b)–(1i) bekezdésétől eltérően –
a) a kedvezményezett a támogatás növelését egy alkalommal kezdeményezheti,
b) az irányító hatóság megvizsgálja, hogy a költségnövekmény finanszírozása a (2) bekezdés szerint biztosítható-e,
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c) a támogatás növeléséről az irányító hatóság dönt,
d) az építésre irányuló projektelemre eső támogatás legfeljebb a változás bejelentésekor alkalmazandó Építési
Normagyűjteményben meghatározott vonatkozó referenciaárak alapján számított, az építési projektelem költségére
jutó támogatás összegéig növelhető,
e) ha a felhívás eltérően nem rendelkezik, a projekt költségnövekménye vonatkozásában igényelhető támogatás
nem lehet kevesebb, mint a támogatási kérelem benyújtásakor alkalmazandó Építési Normagyűjteményben
meghatározott vonatkozó referenciaárak alapján számított támogatás 5%-a, de legalább ötmillió forint,
f ) ha a felhívás meghatároz projektenként vagy célterületenként igényelhető legmagasabb támogatási összeget,
akkor a projekt vagy célterület e § szerinti többlettámogatással megnövelt támogatása azt átlépheti,
g) az eredményességi keretbe tartozó indikátort tartalmazó, de annak célértékéhez nem vagy aránytalanul alacsony
mértékben hozzájáruló projekt esetén költségvetési többletforrás nem biztosítható,
h) a kedvezményezett által biztosított önerő aránya a projekt támogatásának növelése esetén sem csökkenhet
azzal, hogy az eltérő támogatási intenzitású tevékenységeket tartalmazó projekt esetén az önerő aránya
tevékenységenként vizsgálandó,
i) az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló
17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet] nem alkalmazható.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazása során többlettámogatás annak a szabad forrásnak a terhére biztosítható, amely
a) az adott program érintett prioritásának a Kormány által meghatározott indikatív támogatási keretösszegén belül,
vagy
b) ha a Kormány a 44/C. § (4) bekezdése szerint a prioritásra maximális kötelezettségvállalási szintet határozott meg,
úgy annak mértékéig
rendelkezésre áll.”
2. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 66. alcíme a következő 201/ZC. §-sal egészül ki:
„201/ZC. § E rendeletnek a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 709/2021.
(XII. 15.) Korm. rendelettel megállapított 57/C. és 57/K. §-át a 2020. január 1-jét követően benyújtott támogatási
kérelmek alapján létrejött támogatási jogviszonyokra kell alkalmazni.”
3. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a)
57/C. § (4) bekezdésében az „illetve” szövegrész helyébe az „illetve – az 57/K. § szerinti eseten kívül –
a támogatási” szöveg,
b)
87. § (1c) bekezdésében az „az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye
támogathatóságáról szóló” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
c)
87. § (1g) bekezdésében az „Az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter” szövegrész helyébe
az „A Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására
kijelölt tagja” szöveg
lép.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 710/2021. (XII. 15.) Korm. rendelete
egyes karcagi sportinfrastruktúra-fejlesztésekkel kapcsolatos beruházások megvalósításával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és f ) pontjában,
a 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés
c) pontjában,
a 4. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 3. pontjában,
a 4. § (1) bekezdés d) pontja és a 10. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
62. § (1) bekezdés 24. pontjában,
a 4. § (2) bekezdése tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §
(1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,
az 5. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5., 6. és
27. pontjában,
a 6. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §

(1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a 2. melléklet szerinti, egyes karcagi sportinfrastruktúra-fejlesztésekkel
kapcsolatos beruházásokkal (a továbbiakban: Beruházások) függenek össze.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási
hatósági ügyeket, amelyek
a)
a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
b)
a Beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, létesítménymegközelítési, közműcsatlakozási és
-fejlesztési munkákra vonatkoznak,
c)
a 2. mellékletben a Beruházások megvalósításának helyszíneként megjelölt ingatlanokat, valamint az ezen
ingatlanokból telekalakítási eljárásban hozott, véglegessé vált döntés alapján kialakított ingatlanokat érintik.

2. §		
A Kormány a Beruházásokkal összefüggő, kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó
kormánymegbízottként a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.
3. §

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

4. §

(1) A Beruházásokkal összefüggésben
a)
településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni,
b)
településképi bejelentési eljárásnak nincs helye,
c)
építészeti-műszaki tervpályázati eljárást nem kell lefolytatni,
d)
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 27. §-a szerinti közterület-alakítási terv készítésének és alkalmazásának nincs helye.
(2) A Kormány a Beruházásokkal összefüggő, a 2. mellékletben meghatározott ingatlanokat érintő építészetiműszaki dokumentációnak a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.)
Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontja szerinti véleményezésével összefüggésben a központi építészeti-műszaki
tervtanácsot jelöli ki.
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5. §

(1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 3. sora szerinti beruházással érintett ingatlanok telkére a beépítés szabályait és
az egyedi építési követelményeket a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy
a)
a hatályos településrendezési terv és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni, és
b)
ha a hatályos településrendezési terv vagy az OTÉK a beépítés (2) bekezdésben meghatározott sajátos
szabályaival ellentétes, vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési
tervet vagy az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.
(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat 3. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési
szabályok:
a)
az építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,
b)
az előkert, az oldalkert és a hátsókert mérete 0 méter.

6. §		
A Beruházásokra irányuló közbeszerzési eljárásoknál az építtető – az építési beruházások, valamint az építési
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján – indokolási kötelezettség
nélkül dönthet az R. 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.
7. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 9. § és a 10. § 2022. január 1-jén lép hatályba.

8. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.
9. §		
A 4. § (1) bekezdés d) pontját a 2022. január 1-jén folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni
kell.
10. §		
A 4. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Beruházásokkal összefüggésben)
„d) a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 34. alcíme szerinti közterület-alakítási terv
készítésének és alkalmazásának nincs helye.”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 710/2021. (XII. 15.) Korm. rendelethez
A Beruházások megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
örökségvédelmi hatósági engedélyezési és bejelentési eljárások,
környezetvédelmi hatósági eljárások,
természetvédelmi hatósági eljárások,
útügyi hatósági eljárások,
vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági
engedélyezési eljárások,
mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

földmérési hatósági eljárások,
talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
hírközlési hatósági eljárások,
bányahatósági engedélyezési eljárások,
tűzvédelmi hatósági eljárások,
élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
közegészségügyi hatósági eljárások,
területrendezési hatósági eljárások,
építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések
engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,
a közterületen és belterületen lévő fás szárú növények kivágásával és pótlásával kapcsolatos hatósági
engedélyezési eljárások,
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi
engedélyezési eljárások,
azok az 1–22. pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a Beruházások
megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
az 1–23. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

21.
22.
23.
24.

2. melléklet a 710/2021. (XII. 15.) Korm. rendelethez
Az egyes karcagi sportinfrastruktúra-fejlesztésekkel kapcsolatos, nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű beruházások

1.

A

B

A beruházás megnevezése

A beruházás megvalósításának helyszíne

2.

Karcagi multifunkcionális sportcsarnok megvalósítására
irányuló beruházás

Karcag belterület 4810/6, 4810/9 és
4810/10 helyrajzi számú ingatlanok

3.

Karcag Ligeti úti sporttelep fejlesztése

Karcag belterület 2946/2 és 2947/1
helyrajzi számú ingatlanok
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IV.

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

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének 21/2021. (XII. 15.) SZTFH rendelete
a bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 6/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet módosításáról
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (1a) bekezdés d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13. § k) és n) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 6/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet (a továbbiakban: Bvszr.) 8. § (6) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A Kar Hivatali szerve a pályázati határidő leteltétől számított hatvan – amennyiben a pályázati határidő
leteltének napján veszélyhelyzet áll fenn, a pályázati határidő leteltétől számított százhúsz – napon belül
a pályázatokat elbírálja, a pályázókról kialakított véleményét kinevezési javaslatba foglalja, és a kinevezési javaslatot
annak mellékleteivel együtt felterjeszti a Hatóság elnökéhez.”
2. §		
A Bvszr. a következő 18. §-sal egészül ki:
„18. § A Hatóság elnöke a Csornai Járásbíróság mellett létesített álláshelyet – a Győri Járásbíróság mellett létesített
álláshely megszűnésével összefüggésben – a Győri Járásbíróság mellé kinevezett önálló bírósági végrehajtók közül
egy áthelyezésével tölti be 2022. január 1. napjával.”
3. §		
A Bvszr. a következő 19. §-sal egészül ki:
„19. § E rendeletnek a bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 6/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet módosításáról
szóló 21/2021. (XII. 15.) SZTFH rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 8. § (6) bekezdését a Módr.
hatálybalépésekor folyamatban lévő pályázati eljárásokban is alkalmazni kell.”
4. §		
A Bvszr. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
5. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. §, a 4. § és az 1. melléklet 2022. január 1-jén lép hatályba.
		

Dr. Biró Marcell s. k.,

		

elnök

1. melléklet a 21/2021. (XII. 15.) SZTFH rendelethez
A Bvszr. 1. melléklet VIII. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„VIII.
Győri Törvényszék
Csornai Járásbíróság
Győri Járásbíróság
Mosonmagyaróvári Járásbíróság
Soproni Járásbíróság
Összesen:
						

1
4
2
2
9
”
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 59/2021. (XII. 15.) ITM rendelete
a földgáz biztonsági készlet mértékéről
A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény 13. § (3) és (4) bekezdésében, valamint a földgázellátásról szóló
2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A földgáz biztonsági készlet elhelyezésére szolgáló biztonsági földgáztároló a Magyar Energia Hivatal által
a 256/2009. számon kiadott, a 637/2013. számú és az 1671/2013. számú határozattal módosított földgáztárolási
engedély szerint üzemeltetett, „Szőreg-1” védnévvel ellátott földgáztároló, valamint a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal által az 1567/2013. számon kiadott és többször módosított földgáztárolási engedély
szerint üzemeltetett egyesített földgáztároló.
2. §

(1) A földgáz biztonsági készlet mértéke 9 495 000 MWh mobil földgázkészlet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti földgáz biztonsági készlet mértékhez tartozó
a)
betárolási kapacitás legalább 105 561 MWh/nap,
b)
kitárolási kapacitás legalább 211 122 MWh/nap.

3. §

(1) A földgáz biztonsági készlet mértéke 2022. október 1-jétől 12 723 644 MWh mobil földgázkészlet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti földgáz biztonsági készlet mértékhez tartozó
a)
betárolási kapacitás legalább 105 561 MWh/nap,
b)
kitárolási kapacitás legalább 211 122 MWh/nap.

4. §

(1) A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a 2021. október 14-én meghatározott
15 374 000 MWh készletmérték és a 2. § (1) bekezdése szerinti készletmérték közötti földgázkészletet az egyetemes
szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedő (a továbbiakban: kedvezményezett) részére,
az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátása érdekében értékesíti.
(2) A Szövetség az (1) bekezdés szerint értékesítésre kerülő földgázkészletet 2021. december 17-i szerződéskötési
határidővel ajánlja fel a kedvezményezettnek.
(3) A készletértékesítés során az (1) bekezdés szerinti földgázkészlet értékesítési ára megegyezik a 2021. október 14.
napján meghatározott 15 374 000 MWh földgáz készlet átlagos beszerzési értékével.
(4) A Szövetség az (1) bekezdés szerint értékesített földgázkészletből
a)
879 166 MWh földgázt 2021. december 20-ig,
b)
1 758 333 MWh földgázt 2022. január 4-ig,
c)
a fennmaradó mennyiséget legkésőbb a 2021/2022. tárolói év végéig
adja tulajdonba.
(5) Az (1) bekezdés szerinti földgázmennyiséghez tartozó
a)
mobilkapacitás 5 879 000 MWh,
b)
kitárolási kapacitás 80 732 811 kWh/nap,
amit a Szövetség a (2) bekezdés szerinti szerződéskötés időpontjától ad át a kedvezményezett részére.
(6) Az (1) bekezdés szerinti teljes földgázmennyiség értékesítéséből származó eredmény miniszteri rendeletben
meghatározott módon kerül a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 141/L. § (1) bekezdése szerinti
egyenlegben átvezetésre.
(7) A Szövetség az (5) bekezdés szerinti kapacitások díját a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal honlapján
közzétett tárolási díj alapján határozza meg.
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(8) A kitárolás során az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat, valamint a biztonsági készletezésre igénybe vett
földgáztároló üzletszabályzata az irányadó.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
6. §		
Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről
és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet
3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
7. §		
Hatályát veszti a földgáz biztonsági készlet mértékéről szóló 13/2015. (III. 31.) NFM rendelet.
		
		

Dr. Palkovics László s. k.,
innovációért és technológiáért felelős miniszter
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1. melléklet az 59/2021. (XII. 15.) ITM rendelethez
„3. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez
A felajánlási ár tekintetében a földgáz beszerzési költség indokolt mértékének meghatározásakor
figyelembe vett elismert fajlagos földgázár
1. Elismert ár meghatározása betárolási hónapban (kivéve szeptember hónapot):
1.1. Ha Q
>= (Q
+Q
), akkor
Tény
Fedezett
Hazai termelés_tervezett
Elismert ár = (Q
*P
+Q
*P
+ (Q
-Q
Fedezett
Fedezett import ár
Hazai termelés_tervezett
Hazai termelés
Tény
Fedezett
Q
)*P
+Q
*(P
-P
) +C
)/
Hazai termelés_tervezett
Aktuális import ár
Többlet-1 Kedvezményes forrás ár-1 Likvid import ár
EGY
Q
Tény
Q
=0
Többlet
1.2. Ha Q
< (Q
+Q
), akkor
Tény
Fedezett
Hazai termelés_tervezett
1.2.1. Elismert ár = (Q
*P
+ (Q
-Q
)*P
Hazai termelés_tervezett
Hazai termelés
Tény
Hazai termelés_tervezett
Fedezett
+Q
*(P
-P
) +C
)/Q
,
import ár
Többlet-1 Kedvezményes forrás ár-1 Likvid import ár
EGY
Tény
Q
=0
Többlet
1.2.2. Q
= (Q
+Q
-Q
).
Tárolói fedezés
Fedezett
Hazai termelés_tervezett
Tény
2. Elismert ár meghatározása szeptember hónapban:
2.1. Ha Q
>= (Q
+Q
), akkor
Tény
Fedezett
Hazai termelés_tervezett
Elismert ár = (Q
*P
+Q
*P
+ (Q
-Q
Fedezett
Fedezett import ár
Hazai termelés_tervezett
Hazai termelés
Tény
Fedezett
Q
)*P
+Q
* (P
Hazai termelés_tervezett
Aktuális import ár
Biztonsági zárókészlet
Aktuális_import_ár_téli_súlyozott_átlag
P
)+C
)/Q
Fedezett tárolói ár
EGY
Tény
Q
=0
Többlet
2.2. Ha Q
< (Q
+Q
), akkor
Tény
Fedezett
Hazai termelés_tervezett
2.2.1. Elismert ár = (Q
*P
+ (Q
-Q
)*P
Hazai termelés_tervezett
Hazai termelés
Tény
Hazai termelés_tervezett
Fedezett
+Q
* (P
-P
)+C
)/Q
,
import ár
Biztonsági zárókészlet
Aktuális_import_ár_téli_súlyozott_átlag
Fedezett tárolói ár
EGY
Tény
Q
=0
Többlet
2.2.2. Q
= (Q
+Q
-Q
).
Tárolói fedezés
Fedezett
Hazai termelés_tervezett
Tény
3. Elismert ár meghatározása kitárolási hónapban (kivéve december hónapot):
3.1. Ha Q
>= (Q
+Q
+Q
+Q
+
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményes forrás
Q
) és (Q
–Q
–Q
–Q
–Q
Tervezett import
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményes
–Q
) <= Q
, akkor
forrás
Tervezett import
Hidegre elkülönített tárolói készlet
Elismert ár = (Q
* P
+ Q
* P
+
Hazai termelés_tervezett
Hazai termelés
Allokált tárolói fedezés
Fedezett tárolói ár
Q
*P
+Q
*P
+Q
*P
Fedezett
Fedezett import ár
Kedvezményes forrás
Kedvezményes forrás ár
Tervezett import
Aktuális
+ (Q
- Q
- Q
- Q
- Q
import ár
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményes forrás
Q
)*P
+Q
*(P
-P
) -E
Tervezett import
Fedezett tárolói ár Többlet-1 Kedvezményes forrás ár-1 Likvid import ár
Lakossági célú
+C
)/Q
EGY
Tény
3.2. Ha Q
>= (Q
+Q
+Q
+Q
+
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményes forrás
Q
) és Q
= 0, akkor
Tervezett import
Hidegre elkülönített tárolói készlet
* P
+ Q
* P
+
Elismert ár = (Q
Hazai termelés_tervezett
Hazai termelés
Allokált tárolói fedezés
Fedezett tárolói ár
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Q
* P
+ Q
* P
+ (Q
- Q
Fedezett
Fedezett import ár
Kedvezményes forrás
Kedvezményes forrás ár
Tény
Hazai
- Q
- Q
- Q
)* P
+Q
termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményes forrás
Aktuális import ár
Többlet*(P
-P
)- E
+C
)/Q
1 Kedvezményes forrás ár-1 Likvid import ár
Lakossági célú
EGY
Tény
3.3. Ha Q
>= (Q
+Q
+Q
+Q
+
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményes forrás
Q
) és (Q
–Q
–Q
–Q
–Q
Tervezett import
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményes
–Q
)>Q
, de Q
> 0, akkor
forrás
Tervezett import
Hidegre_elkülönített tárolói készlet
Hidegre_elkülönített tárolói készlet
Elismert ár = (Q
* P
+ Q
* P
+
Hazai termelés_tervezett
Hazai termelés
Allokált tárolói fedezés
Fedezett tárolói ár
Q
*P
+Q
*P
+Q
Fedezett
Fedezett import ár
Kedvezményes forrás
Kedvezményes forrás ár
Hidegre_elkülönített tárolói
* P
+ (Q
– Q
– Q
– Q
–
készlet
Fedezett tárolói ár
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Q
–Q
)*P
+Q
*(P
Kedvezményes forrás
Hidegre_elkülönített tárolói készlet
Aktuális import ár
Többlet-1 Kedvezményes forrás
-P
)-E
+C
)/Q
,
ár-1 Likvid import ár
Lakossági célú
EGY
Tény
3.4. Ha Q
< (Q
+ Q
+ Q
+ Q
+
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményes forrás
Q
) és Q
> (Q
+Q
+Q
+Q
Tervezett import
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményes
), akkor
forrás
Elismert ár = (Q
* P
+ Q
* P
+
Hazai termelés_tervezett
Hazai termelés
Allokált tárolói fedezés
Fedezett tárolói ár
Q
* P
+ Q
* P
+ (Q
- Q
Fedezett
Fedezett import ár
Kedvezményes forrás
Kedvezményes forrás ár
Tény
Hazai
- Q
- Q
- Q
) * P
+Q
termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményes forrás
aktuális import ár
Többlet*(P
-P
)- E
+C
)/Q
1 Kedvezményes forrás ár-1 Likvid import ár
Lakossági célú
EGY
Tény
3.5. Ha Q
<= (Q
+Q
+Q
+Q
) és
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményes forrás
Q
> (Q
+Q
+Q
), akkor
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Elismert ár = (Q
* P
+ Q
* P
+
Hazai termelés_tervezett
Hazai termelés
Allokált tárolói fedezés
Fedezett tárolói ár
Q
* P
+ (Q
- Q
- Q
- Q
) *
Fedezett
Fedezett import ár
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
P
+Q
* (P
-P
)-E
+C
)/
Kedvezményes forrás ár
Többlet-1
Kedvezményes forrás ár-1 Likvid import ár
Lakossági célú
EGY
Q
Tény
= (Q
+Q
+Q
+Q
-Q
)
Q
Többlet
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményes forrás
Tény
3.6. Ha Q
<= (Q
+ Q
+ Q
) és Q
> (Q
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Tény
Hazai
+ Q
), akkor Elismert ár = (Q
* P
+
termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Hazai termelés_tervezett
Hazai termelés
Q
* P
+ (Q
- Q
- Q
) *
Allokált tárolói fedezés
Fedezett tárolói ár
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
P
+ (Q
+Q
+Q
-Q
) * (P
Fedezett import ár
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Tény
Fedezett import
-P
) +Q
* (P
-P
)-E
+C
)/Q
ár Aktuális import ár
Többlet-1
Kedvezményes forrás ár-1 Likvid import ár
Lakossági célú
EGY
Tény
Q
=Q
Többlet
Kedvezményes forrás
3.7. Ha Q
<= (Q
+Q
), akkor
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Elismert ár = (Q
*P
+ (Q
-Q
)*P
Hazai termelés_tervezett
Hazai termelés
Tény
Hazai termelés_tervezett
Fedezett tárolói
+ (Q
+ Q
- Q
) * (P
- P
) +
ár
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Tény
Fedezett tárolói ár
Aktuális import ár
Q
* (P
-P
) +Q
* (P
-P
)Fedezett
Fedezett import ár
Aktuális import ár
Többlet-1
Kedvezményes forrás ár-1 Likvid import ár
E
+C
)/Q
Lakossági célú
EGY
Tény
Q
=Q
Többlet
Kedvezményes forrás
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4. Elismert ár meghatározása december hónapban:
4.1. Ha Q
>= (Q
+Q
+Q
+Q
+
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményes forrás
Q
) és (Q
-Q
-Q
-Q
-Q
Tervezett import
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményes
-Q
) <= Q
forrás
Tervezett import
Hidegre elkülönített tárolói készlet, akkor
Elismert ár = (Q
* P
+ Q
* P
+
Hazai termelés_tervezett
Hazai termelés
Allokált tárolói fedezés
Fedezett tárolói ár
Q
*P
+Q
*P
+Q
*P
Fedezett
Fedezett import ár
Kedvezményes forrás
Kedvezményes forrás ár
Tervezett import
Aktuális
+ (Q
–Q
–Q
–Q
–Q
–
import ár
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményes forrás
Q
) * P
+ Σ((Q
– Q
Tervezett import
Fedezett tárolói ár
Hazai termelés_negyedéves tény
Hazai termelés_negyedéves
) * (P
–P
)) – (MtM – MtM ) +Q
tervezett
Hazai termelés_negyedéves átlag
Aktuális import ár_negyedéves átlag
t
t–1
Többlet* (P
-P
)-E
+C
)/Q
1
Kedvezményes forrás ár-1 Likvid import ár
Lakossági célú
EGY
Tény
4.2. Ha Q
>= (Q
+Q
+Q
+Q
+
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményes forrás
Q
) és Q
= 0, akkor
Tervezett import
Hidegre elkülönített tárolói készlet
Elismert ár = (Q
* P
+ Q
* P
+
Hazai termelés_tervezett
Hazai termelés
Allokált tárolói fedezés
Fedezett tárolói ár
Q
* P
+ Q
* P
+ (Q
- Q
Fedezett
Fedezett import ár
Kedvezményes forrás
Kedvezményes forrás ár
Tény
Hazai
-Q
-Q
-Q
)*P
+ Σ((Q
termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett Kedvezményes forrás
Aktuális import ár
Hazai
-Q
) * (P
-P
termelés_negyedéves tény
Hazai termelés_negyedéves tervezett
Hazai termelés_negyedéves átlag
Aktuális
)) - (MtM - MtM ) +Q
*(P
-P
)-E
import ár_negyedéves átlag
t
t-1
Többlet-1 Kedvezményes forrás ár-1 Likvid import ár
Lakossági
+C
)/Q
célú
EGY
Tény
4.3. Ha Q
>= (Q
+Q
+Q
+Q
+
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményes forrás
Q
) és (Q
–Q
–Q
–Q
–Q
Tervezett import
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményes
–Q
)>Q
, de Q
> 0, akkor
forrás
Tervezett import
Hidegre elkülönített tárolói készlet
Hidegre elkülönített tárolói készlet
Elismert ár = (Q
* P
+ Q
* P
+
Hazai termelés_tervezett
Hazai termelés
Allokált tárolói fedezés
Fedezett tárolói ár
Q
*P
+Q
*P
+Q
Fedezett
Fedezett import ár
Kedvezményes forrás
Kedvezményes forrás ár
Hidegre elkülönített tárolói
* P
+ (Q
– Q
– Q
– Q
–
készlet
Fedezett tárolói ár
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Q
–Q
)*P
+ Σ((Q
Kedvezményes forrás
Hidegre elkülönített tárolói készlet
Aktuális import ár
Hazai termelés_negyedéves
–Q
) * (P
–P
tény
Hazai termelés_negyedéves tervezett
Hazai termelés_negyedéves átlag
Aktuális import ár_negyedéves
)) – (MtM – MtM ) +Q
*(P
-P
)- E
+ C
) /
átlag
t
t–1
Többlet-1 Kedvezményes forrás ár-1 Likvid import ár
Lakossági célú
EGY
Q
Tény
4.4. Ha Q
< (Q
+ Q
+ Q
+ Q
+
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményes forrás
Q
) és Q
> (Q
+Q
+Q
+Q
Tervezett import
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményes
) akkor
forrás
Elismert ár = (Q
* P
+ Q
* P
+
Hazai termelés_tervezett
Hazai termelés
Allokált tárolói fedezés
Fedezett tárolói ár
Q
* P
+ Q
* P
+ (Q
- Q
Fedezett
Fedezett import ár
Kedvezményes forrás
Kedvezményes forrás ár
Tény
Hazai
-Q
–Q
-Q
)*P
+ Σ((Q
termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
fedezett Kedvezményes forrás
Aktuális import ár
Hazai
-Q
) * (P
-P
termelés_negyedéves tény
Hazai termelés_negyedéves tervezett
Hazai termelés_negyedéves átlag
Aktuális
)) - (MtM - MtM ) +Q
*(P
-P
)+ C
)/
import ár_negyedéves átlag
t
t-1
Többlet-1 Kedvezményes forrás ár-1 Likvid import ár
EGY
Q
Tény
4.5. Ha Q
<= (Q
+Q
+Q
+Q
) és
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményes forrás
Q
> (Q
+Q
+Q
), akkor
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Elismert ár = (Q
* P
+ Q
* P
+
Hazai termelés_tervezett
Hazai termelés
Allokált tárolói fedezés
Fedezett tárolói ár
Q
* P
+ (Q
– Q
– Q
- Q
) *
Fedezett
Fedezett import ár
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
P
+ Σ((Q
–Q
) * (P
Kedvezményes forrás ár
Hazai termelés_negyedéves tény
Hazai termelés_negyedéves tervezett
Hazai
–P
)) – (MtM – MtM ) +Q
*(P
termelés_negyedéves átlag
Aktuális import ár_negyedéves átlag
t
t–1
Többlet-1 Kedvezményes
-P
)- E
+C
)/Q
forrás ár-1 Likvid import ár
Lakossági célú
EGY
Tény
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Q
= (Q
+Q
+Q
+Q
-Q
)
Többlet
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Kedvezményes forrás
Tény
4.6. Ha Q
<= (Q
+ Q
+ Q
) és Q
> (Q
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett
Tény
Hazai
+Q
), akkor
termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Elismert ár = (Q
*P
+Q
*P
+ (Q
Hazai termelés_tervezett
Hazai termelés
Allokált tárolói fedezés
Fedezett tárolói ár
Tény
–Q
–Q
)*P
+ (Q
+Q
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Fedezett import ár
Hazai termelés_tervezett
Allokált
+Q
–Q
) * (P
–P
) + Σ((Q
tárolói fedezés
Fedezett
Tény
Fedezett import ár
Aktuális import ár
Hazai termelés_negyedéves
–Q
) * (P
–P
tény
Hazai termelés_negyedéves tervezett
Hazai termelés_negyedéves átlag
Aktuális import ár_negyedéves
)) – (MtM – MtM ) +Q
*(P
-P
)-E
+C
)/
átlag
t
t–1
Többlet-1 Kedvezményes forrás ár-1 Likvid import ár
Lakossági célú
EGY
Q
Tény
Q
=Q
Többlet
Kedvezményes forrás
4.7. Ha Q
<= (Q
+Q
), akkor
Tény
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Elismert ár = (Q
*P
+ (Q
-Q
)*P
Hazai termelés_tervezett
Hazai termelés
Tény
Hazai termelés_tervezett
Fedezett tárolói
+ (Q
+ Q
- Q
) * (P
- P
) +
ár
Hazai termelés_tervezett
Allokált tárolói fedezés
Tény
Fedezett tárolói ár
Aktuális import ár
Q
* (P
- P
) + Σ((Q
- Q
Fedezett
Fedezett import ár
Aktuális import ár
Hazai termelés_negyedéves tény
Hazai
) * (P
-P
)) - (MtM termelés_negyedéves tervezett
Hazai termelés_negyedéves átlag
Aktuális import ár_negyedéves átlag
t
MtM ) +Q
* (P
-P
)-E
+C
)/Q
t-1
Többlet-1
Kedvezményes forrás ár-1 Likvid import ár
Lakossági célú
EGY
Tény
Q
=Q
Többlet
Kedvezményes forrás
5. Kiegyensúlyozási költség számításának módszertana:
5.1. Napi kiegyensúlyozási költség számítása
5.1.1. Ha Q
-Q
>= 0, akkor
ALL
NOM
C
= min (Q
-Q
,Q
* 0,05) * (P
-P
+P
)
EGY_ESZ
ALL
NOM ALL
mv
Aktuális import ár
elszámoló forgalmi díja
5.1.2. Ha Q
-Q
< 0, akkor
ALL
NOM
C
= min (Q
-Q
,Q
* 0,05) * (P
-P
+P
)
EGY_ESZ
NOM
ALL ALL
Aktuális import ár
me
elszámoló forgalmi díja
5.2. Havi kiegyensúlyozási költség számítása

6. E mellékletben alkalmazott rövidítések:
6.1. Betárolási hónap: minden olyan naptári hónap, amikor a volt közüzemi nagykereskedő egyetemes szolgáltató
ellátása céljából nettó betárolást végez;
6.2. Kitárolási hónap: minden olyan naptári hónap, amikor a volt közüzemi nagykereskedő egyetemes szolgáltató
ellátása céljából nettó kitárolást végez;
6.3. Q
(tervezett értékesített mennyiség): a volt közüzemi nagykereskedő által egyetemes szolgáltatónak a
Terv
tárgyhónapban értékesített földgáz tervezett mennyisége kWh-ban, mely az egyetemes szolgáltatónak az adott
tárgyhónapra vonatkozó 1. § (5) bekezdése, illetve 2. § (5) bekezdése szerinti éves igénybejelentéseinek összegével
egyezik meg;
6.4. Q
(tervezett éves értékesített mennyiség): a volt közüzemi nagykereskedő által egyetemes
Terv_éves
szolgáltatónak a tárgyévben értékesített földgáz tervezett mennyisége kWh-ban, mely az egyetemes szolgáltatónak az
adott évre vonatkozó 1. § (5) bekezdése, illetve 2. § (5) bekezdése szerinti éves igénybejelentéseinek összegével egyezik
meg, ahol Q
= ΣQ
;
Terv_éves
Terv
6.5. Q
(tény értékesített mennyiség): a volt közüzemi nagykereskedő által egyetemes szolgáltatónak a
Tény
tárgyhónapban értékesített földgáz tény mennyisége kWh-ban;

5

10438

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 229. szám

6.6. Q
(fedezett mennyiség): a volt közüzemi nagykereskedő által a tárgyhónapra lefedezett mennyiség kWhFedezett
ban;
6.7. Q
(tárolói fedezett mennyiség): a betárolási időszak egyes hónapjaiban a volt közüzemi
Tárolói fedezés
nagykereskedő által fedezett mennyiség (Q
), valamint a hazai termelésből beszerzett tervezett havi mennyiség
Fedezett
(Q
) összegének és a tény értékesített mennyiségnek (Q
) a különbsége, amennyiben ez
Hazai termelés_tervezett
Tény
pozitív;
6.8. Q
: 2018. április 1-jén a volt közüzemi nagykereskedő által megadott, a tárolóban fizikailag bennlevő
Nyitókészlet
földgázkészlet kWh-ban. A 2018-as naptári évet követő betárolási időszakok kezdetén értéke megegyezik a hidegre
elkülönített tárolói készlet mennyiségből a március 31-ére megmaradt maradványkészlettel;
6.9. P
: 2018. április 1-jén értéke a betárolási időszakot megelőző kitárolási időszak hónapjaiban érvényes
Nyitókészlet
import földgáz árak (P
) számtani átlaga, HUF/kWh-ban kifejezve; a 2018-as naptári évet követő betárolási
Aktuális import ár
időszakok kezdetén értéke a betárolási időszakot közvetlen megelőző kitárolási időszakban érvényes tárolói földgáz
fedezett ára HUF/kWh-ban kifejezve (P
);
Fedezett tárolói ár
6.10. Q
: a Hivatal által elismert, ellátásbiztonsági okokból egyetemes szolgáltatási célú ellátásra
Biztonsági zárókészlet
betárolt Q
készletből fel nem használt földgázkészlet kWh-ban megadott értéke az adott
Profilozott tárolói összmennyiség
év március 31-én;
6.11. Q
(allokált tárolói fedezett mennyiség): Q
-nek a kitárolási
Allokált tárolói fedezés
Profilozott tárolói összmennyiség
időszak adott hónapjára vonatkozó része, ahol az egyes hónapokra történő szétosztás a felhasználás tervezett havi
mennyisége és a kitárolási időszakra vonatkozó felhasználás tervezett mennyisége arányában történik [Q
Allokált tárolói
= Q
* Q
/ ΣQ
, ahol ΣQ
a kitárolási időszak hónapjaira
fedezés
Profilozott tárolói összmennyiség
Terv
Terv_tél
Terv_tél
(október–március) eső Q
értékek összege];
Terv
6.12. Q
(hazai termelésből beszerzett tervezett havi mennyiség): a volt közüzemi
Hazai termelés_tervezett
nagykereskedő által hazai termelésből beszerezni kívánt, tervezett földgáz mennyisége tárgyhónapban, kWh-ban, melyet
a Hivatal határoz meg előre olyan módon, hogy a tervezett hazai termelés profilja meg kell, hogy egyezzen az egyetemes
szolgáltatók számára tervezett értékesítési profillal;
6.13. Q
(hazai termelésből beszerzett egyenletes ütemezésű tervezett
Hazai termelés_negyedéves tervezett
negyedéves mennyiség): a volt közüzemi nagykereskedő által hazai termelésből beszerezni kívánt, tervezett földgáz
mennyisége az adott naptári év negyedévében, kWh-ban, melyet a Hivatal a termelő adatszolgáltatása alapján határoz
meg a volt közüzemi nagykereskedő számára;
6.14. Q
(hazai termelésből beszerzett negyedéves tény mennyiség): a volt közüzemi
Hazai termelés_negyedéves tény
nagykereskedő által hazai termelésből beszerzett földgáz tény mennyisége az adott naptári év negyedévében, kWh-ban;
(import földgáz ára az adott hónapban, HUF/kWh-ban kifejezve): P
= (fgS +
6.15. P
Aktuális import ár
Aktuális import ár
sp) * EURHUF / 1000, ahol:
6.15.1. fgS: A szállítási hónapra vonatkozó ICE TTFI EUR/MWh ár az Intercontinental Exchange Inc. honlapján a Report
Center „Indices – UK and European NaturalGas” részében publikált, a szállítási hónapra vonatkozó utolsó INDEX Price
jegyzésár;
6.15.2. sp: eltérés (spread), értéke 1,05 EUR/MWh;
6.15.3. EURHUF: Az adott hónap utolsó 5 banki napjára vonatkozó hivatalos MNB napi EURHUF (tény) árfolyamainak
számtani átlaga;
6.16. P
(import földgáz átlagos ára az adott naptári év negyedévében, HUF/kWhAktuális import ár_negyedéves átlag
ban kifejezve): az adott negyedév egyes hónapjaira vonatkozó P
mennyiséggel súlyozott átlaga, ahol a
Aktuális import ár
mennyiségi súlyozás alapja az egyetemes szolgáltatók számára tervezett értékesítési profil;
6.17. P
(import földgáz fedezett ára az adott hónapban, HUF/kWh-ban kifejezve): P
Fedezett import ár
Fedezett import
= (fgS
+ sp) * EURHUF
/ 1000 + fk * EURHUF / 1000, ahol:
ár
Fedezett
Fedezett
6.17.1. fgS
: a volt közüzemi nagykereskedő által az adott hónapra kötött TTF-re vonatkozó fedezeti ügyletek
Fedezett
mennyiséggel súlyozott átlagára EUR/MWh-ban (a fedezés az alábbi termékre történik: Argus European NaturalGas
kiadvány „Complete European gasprices” részében közzétett, tárgyhónapra vonatkozó „TTF Ask” napi árak számtani
átlaga a tárgyhónapot megelőző hónapban);
6.17.2. sp: eltérés (spread), értéke 1,05 EUR/MWh;
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6.17.3. fk: tömegáru fedezési költség, értéke az fgS
0,25%-a + az fgS
0,075%-a;
Fedezett
Fedezett
6.17.4. EURHUF
: a volt közüzemi nagykereskedő által az adott hónapra kötött EURHUF-ra vonatkozó fedezeti
Fedezett
ügyletek mennyiséggel súlyozott átlagárfolyamának 0,1 HUF-fal növelt értéke;
6.17.5. EURHUF: az adott hónap utolsó 5 banki napjára vonatkozó hivatalos MNB napi EURHUF (tény) árfolyamainak
számtani átlaga;
6.18. P
(tárolói földgáz fedezett ára HUF/kWh-ban kifejezve), amennyiben a havi tárolói fedezett
Fedezett tárolói ár
mennyiségek (ΣQ
) és a nyitókészlet (Q
) összege a betárolási időszak végén
Tárolói fedezés
Nyitókészlet
6.18.1. nem kevesebb, mint a betárolási időszak végi egyetemes szolgáltatási célú fizikai készlet
(Q
), akkor: P
= (ΣQ
* (fgS
+ sp) * EURHUF
Tárolói_ténykészlet
Fedezett tárolói ár
Tárolói fedezés
Fedezett tároló
Fedezett
/ 1000 + fk * Σ(Q
* EURHUF) / 1000 + Q
* P
) / (ΣQ
+
tároló
Tárolói fedezés
Nyitókészlet
Nyitókészlet
Tárolói fedezés
Q
),
Nyitókészlet
6.18.2. kevesebb, mint a betárolási időszak végi egyetemes szolgáltatási célú fizikai készlet (Q
),
Tárolói_ténykészlet
akkor: P
= (ΣQ
* (fgS
+ sp) * EURHUF
/ 1000 + fk *
Fedezett tárolói ár
Tárolói fedezés
Fedezett tároló
Fedezett tároló
Σ(Q
* EURHUF) / 1000 + Q
*P
+ (Q
– ΣQ
–
Tárolói fedezés
Nyitókészlet
Nyitókészlet
Tárolói_ténykészlet
Tárolói fedezés
Q
) * (fgS
+ sp) * EURHUF
/ 1000) / Q
Nyitókészlet
Nem_fedezett_tároló
Nem_fedezett_tároló
Tárolói_ténykészlet
6.18.3. Ahol:
6.18.3.1. fgS
: a volt közüzemi nagykereskedő által a betárolási időszakban a Q
(tárolói
Fedezett tároló
Tárolói fedezés
fedezett mennyiség)-ek keretében kötött TTF-re vonatkozó fedezeti ügyletek mennyiséggel súlyozott átlagára EUR/MWhban (a fedezés az alábbi termékre történik: Argus European NaturalGas kiadvány „Complete European gasprices”
részében közzétett, tárgyhónapra vonatkozó „TTF Ask” napi árak számtani átlaga a tárgyhónapot megelőző hónapban);
6.18.3.2. sp: eltérés (spread), értéke 1,05 EUR/MWh;
6.18.3.3. fk: tömegáru fedezési költség, értéke az fgS
0,25%-a + az fgS
0,075%-a;
Fedezett tároló
Fedezett tároló
6.18.3.4. EURHUF
: a volt közüzemi nagykereskedő által, a betárolási időszakban a Q
Fedezett tároló
Tárolói fedezés
(tárolói fedezett mennyiség)-ek keretében kötött EURHUF-ra vonatkozó fedezeti ügyletek mennyiséggel súlyozott
átlagárfolyamának 0,1 HUF-fal növelt értéke;
6.18.3.5. EURHUF: az adott betárolási időszak hónapjainak utolsó 5 banki napjára vonatkozó hivatalos MNB napi
EURHUF (tény) árfolyamának számtani átlaga;
6.18.3.6. fgS
: az adott betárolási időszak egyes hónapjaira vonatkozó ICE TTFI EUR/MWh árak
Nem_fedezett_tároló
számtani átlaga. Egy adott hónapra vonatkozó ICE TTFI ár az Intercontinental Exchange Inc. honlapján a Report Center
„Indices – UK and European NaturalGas” részében publikált, a szállítási hónapra vonatkozó utolsó INDEX Price jegyzésár
EUR/MWh-ban;
6.18.3.7. EURHUF
: az adott betárolási időszak hónapjainak utolsó 5 banki napjára vonatkozó
Nem_fedezett_tároló
hivatalos MNB napi EURHUF (tény) árfolyamainak számtani átlaga;
6.19. P
(hazai termelésből értékesített földgáz ára): a hazai termelésből beszerzett földgáz tárgyhónapra
Hazai termelés
vonatkozóan HUF/kWh-ban meghatározott értékesítési ára, mely a hazai termelésű földgáz e rendelet szerint beszerzett,
veszteség elszámolás nélkül számított árából kerül meghatározásra, figyelembe véve az ezt megelőzően átvett, de
tárgyhónapig fel nem használt hazai termelésű földgáz veszteség elszámolás nélkül számított beszerzési árát is. A hazai
termelésből értékesített földgáz árának mértékéről a Hivatal adatot szolgáltat a volt közüzemi nagykereskedő számára;
6.20. P
(hazai termelésből beszerzett földgáz átlagos ára az adott naptári
Hazai termelés_negyedéves átlag
negyedévben): a tárgy naptári év negyedéveire vonatkozó P
egyenletes ütemezésű tervezett napi
Hazai termelés
mennyiségekkel (Q
) súlyozott átlaga;
Hazai termelés_negyedéves tervezett
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6.21. P
(import földgáz mennyiséggel súlyozott átlagos ár az adott szeptemberi
Aktuális_import_ár_téli_súlyozott_átlag
időpontot megelőző téli időszak alatt, HUF/kWh-ban kifejezve): az adott szeptembert közvetlen megelőző téli időszak
(október–március) egyes hónapjaira vonatkozó P
mennyiséggel súlyozott átlaga, ahol a mennyiségi
Aktuális_import_ár
súlyozás alapja a profilos zárókészlettel növelt tényfogyasztásnak és az adott hónap Q
tényfogyasztásának
Tény
különbsége. A profilos zárókészlettel növelt tényfogyasztás az október–márciusi hónapok Q
tényfogyasztásainak és
Tény
a Q
összegének az október–március időszakra az egyetemes szolgáltatók számára tervezett
Biztonsági zárókészlet
értékesítés profil arányában való allokációja;
6.22. MtM (nyitott fedezeti ügyletek aktuális piaci értéke): a volt közüzemi nagykereskedő által kizárólag az egyetemes
szolgáltatók ellátása érdekében kötött minden, a tárgyév utolsó napján nyitott, a volt közüzemi nagykereskedő számviteli
nyilvántartásában a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 59/E. §-a alá nem tartozó fedezeti ügylet (beleértve a fedezett
és tárolói fedezett mennyiségekre kötött tömegáru- és devizaügyleteket is) aktuális piaci értékének összege, a tárgyév
utolsó napjára vonatkozóan meghatározva. Az MtM 2016. évi kezdeti értéke 0;
6.23. C
: a volt közüzemi nagykereskedő által végzett kiegyensúlyozó tevékenység indokolt havi költsége;
EGY
6.24. Q
: a Get. 141/A. §-a és 141/J. §-a keretében földgázt vételező egyetemes szolgáltató számára (gáznapi
NOM
igénybejelentésére) a volt közüzemi nagykereskedő által meghatározott napi nominált mennyiség [kWh];
6.25. Q
ALL:a Get. 141/A. §-a és 141/J. §-a keretében földgázt vételező egyetemes szolgáltató adott gáznapi
– a korrigált havi földgáz-forgalmi mérleg szerint – vételezett mennyisége [kWh];
6.26. P
: a kiegyensúlyozó földgáz-forgalmat elszámoló fél által felszámított forgalmi díj [Ft/kWh];
elszámoló forgalmi díja
6.27. P : a szállítási rendszerüzemeltető által publikált gáznapi marginális eladási ár [Ft/kWh];
me
6.28. P : a szállítási rendszerüzemeltető által publikált gáznapi marginális vételi ár [Ft/kWh];
mv
6.29. n: az adott hónap napjainak száma.
6.30. Q
(a kitárolási időszak hónapjaiban Q
arányában felhasználandó
Profilozott tárolói összmennyiség
Terv
– profilozott – tárolt mennyiség): értéke a 2018/19-es gázév során 17 632 664 MWh, a további időszakokra vonatkozó
eltérő értéket a Hivatal a honlapján közzéteszi;
6.31. Q
: a betárolási időszak végi egyetemes szolgáltatási célú fizikai készlet;
Tárolói_ténykészlet
6.32. Q
(hidegre elkülönített tárolói készlet maradvány mennyisége): a betárolási
Hidegre_elkülönített tárolói készlet
időszak végi egyetemes szolgáltatási célú fizikai készlet (Q
), és a felprofilozott tárolói készlet
Tárolói_ténykészlet
(Q
) pozitív különbségéből az adott hónapig fel nem használt mennyiség;
Profilozott tárolói összmennyiség
6.33. Q
(tervezett import mennyiség): a kitárolási hónapokban a volt közüzemi nagykereskedő által, az
Tervezett import
egyetemes szolgáltató ellátása céljából az adott tárgyhónapra a külön jogszabályban meghatározott földgáz
mennyiségeken (Q
) felül importálni tervezett, a kitárolási időszakot megelőzően meghatározandó
Kedvezményes forrás
mennyiség; értéke tárgyhónapban: Q
= QTerv - Q
-Q
–
Tervezett import
Hazai termelés_tervezett
allokált tárolói fedezés
Q
-Q
, de legalább 0;
fedezett
Kedvezményes forrás
6.34. ΣQ
: a havi tárolói fedezett mennyiségek összege;
Tárolói fedezés
6.35. E
: A külön jogszabályban meghatározott, volt közüzemi nagykereskedő lakossági árak
Lakossági célú
fenntarthatóságának céljából értékesített forrásainak havonta elszámolt eredménye, forintban kifejezve. A forrásokon
realizált eredmény számítását a volt közüzemi nagykereskedő köteles transzparensen bemutatni a Hivatal részére
ellenőrzés és szükség esetén felülvizsgálat céljára [Ft];
6.36. Q
: Külön jogszabályban meghatározott földgáz mennyiség, mely az egyetemes
Kedvezményes forrás
szolgáltatásban vételező felhasználók ellátása érdekében kerül a volt közüzemi nagykereskedő részére átadásra,
figyelembe véve a felhasználhatóság és értékesíthetőség lehetőségeit [Ft/kWh];
6.37. P
: A külön jogszabályban meghatározott földgázmennyiség ára, melynek értékéről a volt
Kedvezményes forrás ár
közüzemi nagykereskedő tájékoztatja a Hivatalt [Ft];
6.38. P
(import likvid földgáz ára az adott hónapban, HUF/kWh-ban kifejezve): P
=
Likvid import ár
Likvid import ár
(fgL + spL) * EURHUF
/ 1000, ahol:
T+1
6.38.1. fgL: a szállítási hónapra vonatkozó az Argus Natural Gas kiadvány „Daily Natural Gas Market Prices" részben
publikált, az egyes napokat megelőző utolsó munkanapon közzétett „Austria VTP – Day Ahead Midpoint” EUR/MWh napi
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árak számtani átlaga. Munkaszüneti nap esetén a munkaszüneti napot megelőző utolsó munkanapon publikált „Austria
VTP – Weekend Midpoint” EUR/MWh árakat kell figyelembe venni;
6.38.2. spL: eltérés (spread), értéke 0,0 EUR/MWh;
6.39. EURHUF

: a szállítás hónap utolsó 5 banki napjára vonatkozó hivatalos MNB napi EURHUF (tény)
T+1
árfolyamának számtani átlaga;
6.40. Q
: a kedvezményes árú forrás adott hónapra allokált részéből fogyasztásra fel nem használt mennyiség;
Többlet
6.41. Q
: a kedvezményes árú forrás előző hónapban fel nem használt mennyisége.
Többlet-1
6.42. P
: a kedvezményes árú forrás előző hónapban fel nem használt mennyiségének az ára.”
Kedvezményes forrás ár-1

A külgazdasági és külügyminiszter 42/2021. (XII. 15.) KKM rendelete
a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló
7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Tunéziai Köztársasággal összefüggő módosításáról
A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138. § 2. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet
40. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a következőket
rendelem el:
1. §		
A védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet 1. §-a
helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. §
(3) bekezdés e) pontja szerinti, a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásáról szóló kétoldalú megállapodást
kötött ország:
1. Albán Köztársaság,
2. Bahreini Királyság,
3. Ciprusi Köztársaság,
4. Cseh Köztársaság,
5. Egyiptomi Arab Köztársaság,
6. Észak-macedón Köztársaság,
7. Georgia,
8. Horvát Köztársaság,
9. Indiai Köztársaság,
10. Kazah Köztársaság,
11. Kirgiz Köztársaság,
12. Maldív Köztársaság,
13. Marokkói Királyság,
14. Moldovai Köztársaság,
15. Mongólia,
16. Montenegrói Köztársaság,
17. San Marino Köztársaság,
18. Seychelle Köztársaság,
19. Szerb Köztársaság,
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20. Szlovák Köztársaság,
21. Szlovén Köztársaság,
22. Török Köztársaság,
23. Tunéziai Köztársaság,
24. Ukrajna,
25. Üzbég Köztársaság,
26. Zöld-foki Köztársaság.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1907/2021. (XII. 15.) Korm. határozata
a Tunéziai Köztársaság részére történő COVID–19 vakcina adományozásáról
A Kormány a koronavírus-világjárvány következtében előállt járványügyi helyzetet szem előtt tartva
1. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltakra
figyelemmel, a Vtv. 36. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva dönt az állam tulajdonában álló, 150 000 adag
AstraZeneca COVID–19 Vaxzevria vakcina (a továbbiakban együtt: vagyonelemek) ingyenes tulajdonba adásáról
a Tunéziai Köztársaság részére;
2. 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:
az e kormányhatározat közzétételét követő 30 napon belül
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy vegye fel a kapcsolatot a Tunéziai Köztársaság kijelölt
képviselőjével, ezt követően – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon a 2. pont szerint
rendelkezésre bocsátott vagyonelemek 1. pont szerinti átadásának végrehajtásáról.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az e kormányhatározat közzétételét követő 30 napon belül
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1908/2021. (XII. 15.) Korm. határozata
Magyarország Oszakai Konzulátusának megnyitásához, valamint a Phnom Penh-i és Edinburgh-i nem önálló
képviselet átminősítéséhez szükséges intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy Japánban Oszaka székhellyel megnyíljon Magyarország Oszakai Konzulátusa, Oszaka, Kiotó,
Siga, Mie, Nara, Vakajama, Hjógo prefektúrák területére kiterjedő konzuli kerülettel;
2. tudomásul veszi, hogy Magyarország Tokiói Nagykövetségének konzuli kerülete Oszaka, Kiotó, Siga, Mie, Nara,
Vakajama, Hjógo prefektúrák területével csökken;
3. tudomásul veszi, hogy Magyarország oszakai székhellyel működő tiszteletbeli főkonzulátusa – a hivatalos
konzulátus megnyitásának napjával – megszüntetésre kerül;
4. egyetért azzal, hogy viszonosság esetén nagykövetséggé minősüljön át Magyarország Hanoi Nagykövetségének
Phnom Penh-i Irodája (Magyarország Nagykövetsége, Phnom Penh);
5. egyetért azzal, hogy főkonzulátussá minősüljön át a Londoni Nagykövetség Edinburgh-i Alkonzulátusa
(Magyarország Főkonzulátusa, Edinburgh);
6. felhatalmazza a külgazdasági és külügyminisztert
a)
az 1. pontban meghatározott külképviselet megnyitásához, valamint
b)
a 4. és az 5. pontban meghatározott külképviseletek átminősítéséhez
szükséges diplomáciai lépések megtételére és az érintett külügyminisztériumok tájékoztatására;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal

10444

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 229. szám

7. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy
a)
az 1. pontban meghatározott külképviselet megnyitásával, valamint
b)
a 4. és az 5. pontban meghatározott képviselet-diplomáciai átminősítéssel
összefüggő feladatokat hajtsa végre;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
8. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a külgazdasági és külügyminiszter bevonásával – az 1. pontban meghatározott
célkitűzések megvalósítása érdekében gondoskodjon
a)
a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása cím javára egyszeri jelleggel
235 818 762 forint többletforrás,
b)
a 2023. évtől a központi költségvetés XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezete javára beépülő
jelleggel 141 750 000 forint többletforrás
biztosításáról;
Felelős:
pénzügyminiszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
az a) alpont esetében 117 443 011 forint 2022. január 31., 118 375 751 forint a 2022. évi
költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
a b) alpont tekintetében a 2023. évi központi költségvetés tervezésekor
9. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert az 1. pontban meghatározott külképviselet megnyitásához szükséges
beszerzések lefolytatására, azzal, hogy a beszerzések mentesülnek a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek
költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozatban elrendelt beszerzési
tilalom alól.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1909/2021. (XII. 15.) Korm. határozata
a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges
fejlesztési program folytatásáról, valamint a koordináló szervezet működtetéséről
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy
a)
a Gazdaságélénkítő program következő ütemében – a 2019–2021. között bevont, összesen 150 település
mellett – az 1. mellékletben felsorolt 50 településen induljon el a fejlesztés,
b)
a Gazdaságélénkítő program további, helyi szintű működtetéséhez, koordinálásához, folyamatos nyomon
követéséhez, monitorozásához szükséges, hogy a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság állományában
lévő projektkoordinátorok a 2022. évben is lássák el ez irányú tevékenységüket;
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
5. Társadalmi felzárkózást segítő programok alcímének a 13. A Gazdaságélénkítő programok támogatása
jogcímcsoporttal történő kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2022. évi központi költségvetés végrehajtása során, legkésőbb 2022. január 31.
3. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva felhívja az innovációért és technológiáért felelős
minisztert, hogy a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 4. Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási
Alap cím, 6. Start-munkaprogram alcím előirányzatról utaljon át
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a)

9 700 000 000 forintot a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, 5. Társadalmi felzárkózást segítő programok alcím, 13. A Gazdaságélénkítő programok támogatása
jogcímcsoport javára az 1. pont a) alpontjában meghatározott feladat finanszírozására,
b)
300 000 000 forintot a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 16. Társadalmi Esélyteremtési
Főigazgatóság cím javára az 1. pont b) alpontjában meghatározott feladat finanszírozására;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében a 2022. évi központi költségvetés végrehajtása során, legkésőbb
2022. január 31.
a b) alpont tekintetében a 2022. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés
ütemében
4. felhívja a belügyminisztert, hogy a Gazdaságélénkítő program keretében az 1. pont a) alpontja szerinti
támogatható településeken a helyi és nemzetiségi önkormányzatok, valamint ezek jogi személyiséggel rendelkező
társulásai, az önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott vagy erre a célra az önkormányzat
által létrehozott gazdálkodó szervezet támogatása érdekében indítson e szervezetek által megvalósítandó,
helyi fejlesztésekre irányuló programot, valamint biztosítsa az ehhez szükséges költségvetési forrásokat;
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
a 3. pont a) alpontja szerinti forrásbiztosítást követően azonnal
5. tudomásul veszi, hogy a 3. pont b) alpontjában biztosított többlettámogatásból – az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 39. §-ában foglaltak figyelembevételével –
223 454 768 forint a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 16. Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság
cím, 2022. évi személyi juttatása eredeti költségvetési kiadási előirányzatának növelésére irányul.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1909/2021. (XII. 15.) Korm. határozathoz
A Gazdaságélénkítő program 4. ütemébe javasolt települések
A

B

Település

C

Megye

Járás

1.

Vaskút

Bács-Kiskun

Bajai

2.

Hajós

Bács-Kiskun

Kalocsai

3.

Solt

Bács-Kiskun

Kalocsai

4.

Izsák

Bács-Kiskun

Kiskőrösi

5.

Tass

Bács-Kiskun

Kunszentmiklósi

6.

Lánycsók

Baranya

Mohácsi

7.

Majs

Baranya

Mohácsi

8.

Pécsvárad

Baranya

Pécsváradi

9.

Diósviszló

Baranya

Siklósi

10.

Bélmegyer

Békés

Békési

11.

Pusztaföldvár

Békés

Orosházi

12.

Kondoros

Békés

Szarvasi

13.

Boldogkőváralja

Borsod-Abaúj-Zemplén

Gönci

14.

Nagybarca

Borsod-Abaúj-Zemplén

Kazincbarcikai

15.

Rudabánya

Borsod-Abaúj-Zemplén

Kazincbarcikai

16.

Mezőcsát

Borsod-Abaúj-Zemplén

Mezőcsáti

17.

Legyesbénye

Borsod-Abaúj-Zemplén

Szerencsi

18.

Apátfalva

Csongrád-Csanád

Makói

19.

Üllés

Csongrád-Csanád

Mórahalmi
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20.

Nagymágocs

Csongrád-Csanád

Szentesi

21.

Lajoskomárom

Fejér

Enyingi

22.

Vajta

Fejér

Sárbogárdi

23.

Hortobágy

Hajdú-Bihar

Balmazújvárosi

24.

Nyíracsád

Hajdú-Bihar

Nyíradonyi

25.

Mezőszemere

Heves

Füzesabonyi

26.

Poroszló

Heves

Füzesabonyi

27.

Tenk

Heves

Hevesi

28.

Parád

Heves

Pétervásárai

29.

Jászjákóhalma

Jász-Nagykun-Szolnok

Jászberényi

30.

Szelevény

Jász-Nagykun-Szolnok

Kunszentmártoni

31.

Bercel

Nógrád

Balassagyarmati

32.

Cered

Nógrád

Salgótarjáni

33.

Csemő

Pest

Ceglédi

34.

Farmos

Pest

Nagykátai

35.

Kóka

Pest

Nagykátai

36.

Mende

Pest

Nagykátai

37.

Szentmártonkáta

Pest

Nagykátai

38.

Tápiógyörgye

Pest

Nagykátai

39.

Tápiószecső

Pest

Nagykátai

40.

Tápiószele

Pest

Nagykátai

41.

Csurgó

Somogy

Csurgói

42.

Balatonboglár

Somogy

Fonyódi

43.

Taszár

Somogy

Kaposvári

44.

Ófehértó

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Baktalórántházai

45.

Nyírmeggyes

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Mátészalkai

46.

Tiszalök

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Tiszavasvári

47.

Dalmand

Tolna

Dombóvári

48.

Felsőnyék

Tolna

Tamási

49.

Csabrendek

Veszprém

Sümegi

50.

Sümeg

Veszprém

Sümegi

A Kormány 1910/2021. (XII. 15.) Korm. határozata
az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével kapcsolatos intézkedésekről
1. A Kormány
a)
egyetért a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program keretében Balaton tematikájú
játékfilm készítésének támogatásával;
b)
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
– az 1. pontban meghatározott feladat végrehajtása érdekében – 30 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását
rendeli el a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. 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, a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 4. Az állami vagyongazdálkodás gazdaság-újraindítási
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központi kezelésű előirányzatai alcím, 2. A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. támogatása
jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint.
Felelős:
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
2022. január 15.
2. Az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggő intézkedésekről szóló 1468/2020. (VIII. 5.)
Korm. határozat 1. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Kormány az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggésben, az Európa Kulturális Fővárosa 2023
programsorozatra történő felkészülést elősegítve, Veszprém Megyei Jogú Város és térsége fejlődését támogatva
egyetért azzal, hogy a Veszprém–Balaton 2023 Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 19-10-500277,
a továbbiakban: Társaság) részére]
„c) a 2022. évben programfejlesztésre 8 770 000 000 forint, infrastrukturális fejlesztésre 22 971 000 000 forint,
összesen 31 741 000 000 forint,”
(forrás kerüljön biztosításra;)
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1910/2021. (XII. 15.) Korm. határozathoz

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2022.

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

XLVII.

Cím
szám

1

330017
2

Alcím
szám

4

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

2

Kiemelt
előir.
szám

K5

1

388217
4
K5
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Gazdaság-újraindítási Alap
Központi kezelésű előirányzatok
Az állami vagyongazdálkodás gazdaság-újraindítási központi kezelésű előirányzatai
A Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
Kulturális értékmegőrző beruházások
Egyéb működési célú kiadások

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

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

30 000 000

-30 000 000

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

forintban

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

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

XLVII.

Cím
szám

2

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

1

388217
4
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár

1 példány

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Gazdaság-újraindítási Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
Kulturális értékmegőrző beruházások

forintban
A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

-30 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
2022. január 15.

Összesen

I.n.év

30 000 000

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

30 000 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1911/2021. (XII. 15.) Korm. határozata
a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló
2009/2015. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról
1. Hatályát veszti a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények köréről szóló 2009/2015. (XII. 29.)
Korm. határozat 1. melléklet 1.45. pontja.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1912/2021. (XII. 15.) Korm. határozata
az 5000 fő feletti lakosságszámú egyes településeket érintő, azonnali beruházásokhoz szükséges források
biztosításáról
A Kormány
1. egyetért az 5000 fő feletti lakosságszámú településeket érintő, az 1. mellékletben meghatározott projektelemek,
célok megvalósításával;
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 45. Az 5000 fő
feletti települések fejlesztési támogatása III. címmel és az 1. mellékletben meghatározott alcímekkel történő
kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 5 675 406 665 forint egyszeri átcsoportosítását
rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
1. Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 9. Kistelepülési
fejlesztési támogatások jogcímcsoport terhére, a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 45. Az 5000 fő feletti
települések fejlesztési támogatása III. cím 1. melléklet szerinti alcímei javára, a 2. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 3. pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére, az 1. mellékletben
meghatározott támogatási célra, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül vissza nem térítendő egyedi
támogatást nyújtson az érintett önkormányzatok részére támogatási előlegként a támogatás felhasználásának és
elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;
5. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a 4. pont szerinti egyedi költségvetési támogatást a támogatói okirat
kiadását követően folyósítsa a kedvezményezettek számára.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1912/2021. (XII. 15.) Korm. határozathoz
Alcímszám

Alcím neve

1.

Ács Város Önkormányzata kulturális
feladatainak támogatása

Támogatási összeg
(forint)

Támogatási cél

115 326 245

Művelődési ház tetőszerkezetének
felújítása

2.

Ajka Város Önkormányzata fejlesztési
feladatainak támogatása

450 020 857

Városligeti csónakázó tó kotrása,
Nagy László Művelődési Központ
felújítása, önkormányzati útfelújítás

3.

Bátonyterenye Város Önkormányzata
közlekedésfejlesztési feladatainak
támogatása

172 796 128

Önkormányzati útfelújítás

4.

Berhida Város Önkormányzata
köznevelési feladatainak támogatása

94 054 314

Ady Iskola tetőfelújítása

5.

Budakeszi Város Önkormányzata
fejlesztési feladatainak támogatása

555 415 970

Önkormányzati útfelújítás,
szabadvezetékes hálózat kiváltása
földkábelre, közvilágítás felújítása

6.

Csorna Város Önkormányzata
városrehabilitációs feladatainak
támogatása

617 000 000

Városközponti felhagyott gyárterület
megvásárlása és rehabilitációja

7.

Domaszék Község Önkormányzata
közlekedésfejlesztési feladatainak
támogatása

82 698 215

Önkormányzati útfelújítás

8.

Dorog Város Önkormányzata
közlekedésfejlesztési feladatainak
támogatása

190 000 000

Önkormányzati útfelújítás

9.

Felsőzsolca Város Önkormányzata
közterületrendezési feladatainak
támogatása

42 800 000

Játszótér felújítása

10.

Hajdúnánás Város Önkormányzata
csapadékvíz-elvezető rendszer
fejlesztésének támogatása

240 000 000

Csapadékvíz-elvezető rendszer
fejlesztése, járdafelújítás

11.

Jánossomorja Város Önkormányzata
útfelújítási feladatainak támogatása

97 051 987

Önkormányzati útfelújítás

12.

Jászladány Nagyközség Önkormányzata
közlekedésfejlesztési feladatainak
támogatása

90 251 147

Önkormányzati útfelújítás

13.

Karcag Város Önkormányzata kerékpárút
felújításának támogatása

147 000 000

Kerékpárút felújítása

14.

Kecel Város Önkormányzata fejlesztési
feladatainak támogatása

137 000 000

Közvilágítás felújítása

15.

Kemecse Város Önkormányzata fejlesztési
feladatainak támogatása

80 010 000

Önkormányzati útfelújítás és
kapcsolódó közvilágítás, valamint
belvízelvezetés rekonstrukciója

16.

Kisbér Város Önkormányzata
közlekedésfejlesztési feladatainak
támogatása

79 291 891

Önkormányzati útfejlesztés

17.

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata
közlekedésfejlesztési feladatainak
támogatása

87 000 000

Önkormányzati útfelújítás

10451

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 229. szám

18.

Lőrinci Város Önkormányzata fejlesztési
feladatainak támogatása

82 000 000

Buszmegálló felújítása, általános
iskola elektromos rendszerének
fejlesztése

19.

Makó Város Önkormányzata
közlekedésfejlesztési feladatainak
támogatása

372 000 000

Önkormányzati járdafejlesztés

20.

Mindszent Város Önkormányzata
közlekedésfejlesztési feladatainak
támogatása

107 853 322

Önkormányzati útfelújítás

21.

Nádudvar Város Önkormányzata
fejlesztési feladatainak támogatása

139 957 000

Önkormányzati útfejlesztés,
ravatalozó építése, fürdő felújítása

22.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata
közlekedésfejlesztési feladatainak
támogatása

138 433 099

Önkormányzati út- és járdaépítés

23.

Nagymaros Város Önkormányzata
fejlesztési feladatainak támogatása

82 602 203

Művelődési ház tetőszerkezetének
rekonstrukciója új héjazattal,
a megújult Egészségház
bútorzatának korszerűsítése,
tornaterem-építéshez szükséges
telkek kisajátítása

24.

Nyergesújfalu Város Önkormányzata
közlekedésfejlesztési feladatainak
támogatása

120 254 854

Önkormányzati útfelújítás

25.

Oroszlány Város Önkormányzata
közlekedésfejlesztési feladatainak
támogatása

295 988 560

Önkormányzati útfelújítás

26.

Paks Város Önkormányzata
közlekedésfejlesztési feladatainak
támogatása

294 745 800

Önkormányzati útfelújítás

27.

Páty Község Önkormányzata fejlesztési
feladatainak támogatása

129 311 972

Hagyományok Háza II. ütem
kivitelezése, önkormányzati út- és
járdafelújítás

28.

Solymár Nagyközség Önkormányzata
fejlesztési feladatainak támogatása

28 600 000

Közpark kialakítása

29.

Sümeg Város Önkormányzata fejlesztési
feladatainak támogatása

97 000 238

Önkormányzati útfelújítás,
illemhelyeket tartalmazó vizesblokkkonténer megvásárlása és telepítése

30.

Tapolca Város Önkormányzata
közlekedésfejlesztési feladatainak
támogatása

244 702 225

Önkormányzati útfelújítás

31.

Tiszafüred Város Önkormányzata
közlekedésfejlesztési feladatainak
támogatása

182 598 554

Önkormányzati útfelújítás

32.

Újkígyós Város Önkormányzata
közlekedésfejlesztési feladatainak
támogatása

81 642 084

Önkormányzati útfelújítás
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2. melléklet az 1912/2021. (XII. 15.) Korm. határozathoz
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.
Államház- Fejezet Cím Alcím
tartási
szám szám szám
egyedi
azonosító
395440
395451

IX.

45

1

395462

2

395473

3

395484

4

395495

5

395506

6

395517

7

395528

8

395740

9

395751

10
11

395540

12

395762

13

395551

14

395562

15

395573

16

395584

17

395595

18

395606

19

395617

20

395628

21

395639

22

395640

23

395651

24

395662

25

K8
K8
K8
K8
K8
K8
K8
K8
K8
K8
K8
K8
K8
K8
K8
K8
K8
K8
K8
K8
K8
K8
K8
K8
K8

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Helyi önkormányzatok támogatásai
Az 5000 fő feletti települések fejlesztési támogatása III.
Ács Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Ajka Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Bátonyterenye Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Berhida Város Önkormányzata köznevelési feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Budakeszi Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Csorna Város Önkormányzata városrehabilitációs feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Domaszék Község Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Dorog Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Felsőzsolca Város Önkormányzata közterületrendezési feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Hajdúnánás Város Önkormányzata csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztésének támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Jánossomorja Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Jászladány Nagyközség Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Karcag Város Önkormányzata kerékpárút felújításának támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Kecel Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Kemecse Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Kisbér Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Lőrinci Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Makó Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Mindszent Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Nádudvar Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Nagymaros Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Nyergesújfalu Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Oroszlány Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások

forintban
Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

115 326 245
450 020 857
172 796 128
94 054 314
555 415 970
617 000 000
82 698 215
190 000 000
42 800 000
240 000 000
97 051 987
90 251 147
147 000 000
137 000 000
80 010 000
79 291 891
87 000 000
82 000 000
372 000 000
107 853 322
139 957 000
138 433 099
82 602 203
120 254 854
295 988 560
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395539

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

26

395684

27

395695

28

395706

29

395717

30

395728

31

395739

32
XLVII.

2

393417

1

K8
K8
K8
K8
K8
K8
K8

9

K5

Paks Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Páty Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Solymár Nagyközség Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Sümeg Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Tapolca Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Tiszafüred Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Újkígyós Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Gazdaság-újraindítási Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
Kistelepülési fejlesztési támogatások
Egyéb működési célú kiadások
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395673

294 745 800
129 311 972
28 600 000
97 000 238
244 702 225
182 598 554
81 642 084

-5 675 406 665

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államház- Fejezet Cím Alcím
tartási
szám szám szám
egyedi
azonosító

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

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államház- Fejezet Cím Alcím
tartási
szám szám szám
egyedi
azonosító
XLVII.
393417

2

1

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

9

Cím
név

Alcím
név

Magyar Államkincstár 1 példány

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Gazdaság-újraindítási Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
Kistelepülési fejlesztési támogatások

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

TÁMOGATÁS

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

5 675 406 665

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

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

Összesen

I.n.év
5 675 406 665

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
5 675 406 665

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

10453

10454

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 229. szám

A Kormány 1913/2021. (XII. 15.) Korm. határozata
az 5000 fő feletti lakosságszámú egyes településeket érintő, azonnali, oktatási célú beruházásokhoz
szükséges források biztosításáról
A Kormány
1. egyetért az egyes településeket érintő, 1. mellékletben meghatározott beruházások megvalósításával;
2. 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, 9. Kistelepülési fejlesztési támogatások jogcímcsoport
terhére,
a)
a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 18. Klebelsberg Központ cím javára
1 919 002 743 forint,
b)
a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
8. Gazdaság újraindítását szolgáló emberi erőforrások fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 6. Köznevelési
intézmények felújítása, beruházása jogcímcsoport javára 264 000 000 forint,
összesen 2 183 002 743 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, a 2. melléklet szerint.
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1913/2021. (XII. 15.) Korm. határozathoz
Sorszám

Támogatási
Település

Érintett intézmény

Kedvezményezett

Támogatási cél

összeg
(forint)

Mezőkovácsháza

Mezőkovácsházi Hunyadi
János Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium

Békéscsabai
Tankerületi
Központ

Erkélykorlátok
felújítása

3 000 000

2.

Mezőkovácsháza

Mezőkovácsházi Hunyadi
János Általános Iskola,
Gimnázium és Kollégium

Békéscsabai
Tankerületi
Központ

Fűtési rendszer
korszerűsítése

5 000 000

3.

Orosháza

Orosházi Táncsics Mihály
Gimnázium és Kollégium

Békéscsabai
Tankerületi
Központ

Tantermek
burkolatcseréje

30 000 000

4.

Orosháza

Orosházi Vörösmarty
Mihály Általános Iskola

Békéscsabai
Tankerületi
Központ

Homlokzat
korszerűsítése

48 000 000

5.

Újkígyós

Újkígyósi Széchenyi
István Általános Iskola

Békéscsabai
Tankerületi
Központ

Bejárati ajtók
felújítása

6 000 000

6.

Hajdúszoboszló

Pávai Vajna Ferenc
Általános Iskola

Berettyóújfalui
Tankerületi
Központ

Udvarfelújítás

63 000 000

7.

Albertirsa

Tessedik Sámuel
Általános Iskola

Ceglédi Tankerületi
Központ

Fűtéskorszerűsítés

25 502 743

1.
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Sorszám

Támogatási
Település

Érintett intézmény

Kedvezményezett

Támogatási cél

összeg
(forint)

Aszód

Csengey Gusztáv
Általános Iskola

Dunakeszi
Tankerületi
Központ

Tetőfelújítás

6 000 000

9.

Gödöllő

Gödöllői Hajós Alfréd
Általános Iskola

Dunakeszi
Tankerületi
Központ

Tetőfelújítás

18 000 000

10.

Isaszeg

Klapka György Általános
Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola

Dunakeszi
Tankerületi
Központ

Vizesblokk felújítása

25 000 000

11.

Kartal

Kartali Könyves Kálmán
Általános Iskola

Dunakeszi
Tankerületi
Központ

Nyílászárócsere

11 250 000

12.

Kerepes

Kerepesi Széchenyi István
Általános Iskola

Dunakeszi
Tankerületi
Központ

Tetőfelújítás

8 000 000

13.

Kistarcsa

Simándy József Általános
Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola

Dunakeszi
Tankerületi
Központ

Tanterem-felújítás

25 050 000

13 800 000

8.

Mogyoród

Mogyoródi Szent László
Általános Iskola

Dunakeszi
Tankerületi
Központ

Informatikaterem
kialakítása,
kerítésszakasz
kiépítése, aula
felújítása,
fűtéskorszerűsítés,
tetőfelújítás

15.

Nagytarcsa

Nagytarcsai Blaskovits
Oszkár Általános Iskola

Dunakeszi
Tankerületi
Központ

Kerítésfelújítás,
udvarrendezés,
udvari csapadékvíz
elvezetése

6 900 000

16.

Szada

Szadai Székely Bertalan
Általános Iskola

Dunakeszi
Tankerületi
Központ

Udvari csapadékvíz
elvezetése,
udvarrendezés

10 800 000

17.

Füzesabony

Füzesabonyi Teleki Blanka
Általános Iskola Alapfokú
Művészeti Iskola

Egri Tankerületi
Központ

Nyílászárócsere

12 000 000

18.

Heves

Hevesi Körzeti Általános
Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola

Egri Tankerületi
Központ

Tanterem-felújítás

23 000 000

19.

Pilisvörösvár

Pilisvörösvári Templom
Téri Német Nemzetiségi
Általános Iskola

Érdi Tankerületi
Központ

Villamoshálózat
korszerűsítése

30 940 000

20.

Üröm

József Nádor Általános
Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola

Érdi Tankerületi
Központ

Burkolatfelújítás

10 300 000

14.

10456
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Sorszám

Támogatási
Település

Érintett intézmény

Kedvezményezett

Támogatási cél

összeg
(forint)

Békés

Dr. Illyés Sándor
Óvoda, Általános
Iskola, Szakiskola,
Készségfejlesztő Iskola,
Kollégium és Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény

Gyulai Tankerületi
Központ

Burkolatfelújítási
munkák

14 000 000

22.

Dévaványa

Ványai Ambrus Általános
Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola

Gyulai Tankerületi
Központ

Udvar burkolása

10 000 000

23.

Gyomaendrőd

Rózsahegyi Kálmán
Általános Iskola

Gyulai Tankerületi
Központ

Világítás
korszerűsítése

18 000 000

Gyula

Esély Pedagógiai Központ
Óvoda, Általános
Iskola, Szakiskola
és Készségfejlesztő
Iskola Pánczél Imre
Tagintézménye

Gyulai Tankerületi
Központ

Tűzlépcsők
elhelyezése

44 000 000

25.

Mezőberény

Mezőberényi Általános
Iskola, Alapfokú
Művészeti Iskola és
Kollégium

Gyulai Tankerületi
Központ

Világítás
korszerűsítése

18 000 000

26.

Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi
Bethlen Gábor Általános
Iskola

Hajdúböszörményi
Tankerületi
Központ

Udvari burkolat
felújítása

6 000 000

27.

Hajdúböszörmény

Hajdúböszörményi
Bocskai István Általános
Iskola

Hajdúböszörményi
Tankerületi
Központ

Nyílászárócsere

30 000 000

28.

Hajdúnánás

Bocskai István Általános
Iskola, Alapfokú
Művészeti Iskola és
Kollégium

Hajdúböszörményi
Tankerületi
Központ

Nyílászárócsere

6 500 000

29.

Polgár

Polgári Vásárhelyi Pál
Általános Iskola

Hajdúböszörményi
Tankerületi
Központ

Nyílászárócsere

30 000 000

30.

Hatvan

Hatvani Kodály Zoltán
Értékközvetítő és
Képességfejlesztő
Általános Iskola

Hatvani Tankerületi
Központ

Udvar felújítása

6 000 000

31.

Hatvan

Hatvani Kossuth Lajos
Általános Iskola

Hatvani Tankerületi
Központ

Vizesblokk
korszerűsítése

10 000 000

Vizesblokk felújítása

30 000 000

21.

24.

32.

Makó

Kozmutza Flóra Általános
Iskola és Szakiskola Pápay
Endre Óvoda, Általános Hódmezővásárhelyi
Iskola, Szakiskola,
Tankerületi
Kollégium és Egységes
Központ
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
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Sorszám

Támogatási
Település

Érintett intézmény

Kedvezményezett

Támogatási cél

összeg
(forint)

Mindszent

Mindszenti Általános
Iskola

Hódmezővásárhelyi
Tankerületi
Központ

Nyílászárócsere

15 000 000

34.

Szentes

Szentesi Koszta József
Általános Iskola

Hódmezővásárhelyi
Tankerületi
Központ

Villamoshálózat
korszerűsítése

25 000 000

35.

Jászberény

Lehel Vezér Gimnázium

Jászberényi
Tankerületi
Központ

Fűtéskorszerűsítés

15 000 000

36.

Jászladány

Jászladányi Móra Ferenc
Általános Iskola

Jászberényi
Tankerületi
Központ

Fűtéskorszerűsítés

9 000 000

37.

Barcs

Barcsi Széchényi Ferenc
Gimnázium és Kollégium

Kaposvári
Tankerületi
Központ

Burkolatfelújítás

1 000 000

38.

Barcs

Barcsi Széchényi Ferenc
Gimnázium és Kollégium

Kaposvári
Tankerületi
Központ

Tetőfelújítás

3 000 000

39.

Barcs

Barcsi Széchényi Ferenc
Gimnázium és Kollégium

Kaposvári
Tankerületi
Központ

Nyílászárócsere

3 000 000

40.

Barcs

Barcsi Széchényi Ferenc
Gimnázium és Kollégium

Kaposvári
Tankerületi
Központ

Épületfelújítás

10 000 000

Nagyatád

Nagyatádi Éltes Mátyás
Óvoda, Általános Iskola,
Fejlesztő NevelésOktatást Végző Iskola

Kaposvári
Tankerületi
Központ

Tetőfelújítás

15 000 000

42.

Mezőtúr

Mezőtúri II. Rákóczi
Ferenc Magyar–Angol
Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

Karcagi Tankerületi
Központ

Udvar felújítása

2 500 000

43.

Edelény

Borsodi Általános Iskola

Kazincbarcikai
Tankerületi
Központ

Infrastrukturális
fejlesztés

27 000 000

44.

Putnok

Péczeli József Általános
Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola

Kazincbarcikai
Tankerületi
Központ

Tornaterem részleges
felújítása

17 000 000

Sajószentpéter

Sajószentpéteri Kossuth
Lajos Általános Iskola
Hunyadi Mátyás Tagiskola

Kazincbarcikai
Tankerületi
Központ

Villamoshálózat
felújítása

40 000 000

Tiszakécske

Móricz Zsigmond
Általános Iskola és
Gimnázium Eltérő
Tantervű Tagiskolája

Kecskeméti
Tankerületi
Központ

Villamoshálózat
felújítása,
fűtési rendszer
korszerűsítése

18 000 000

33.

41.

45.

46.
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Sorszám

Támogatási
Település

Érintett intézmény

Kedvezményezett

Támogatási cél

összeg
(forint)

Mezőkövesd

Mezőkövesdi Általános
Iskola Mező Ferenc
Tagiskolája

Mezőkövesdi
Tankerületi
Központ

Tetőfelújítás

8 000 000

48.

Tiszaújváros

Tiszaújvárosi Eötvös
József Gimnázium,
Szakgimnázium és
Kollégium Középiskolai
Kollégiuma

Mezőkövesdi
Tankerületi
Központ

Tetőfelújítás

7 000 000

49.

Harkány

Kitaibel Pál Általános
Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola

Mohácsi Tankerületi
Központ

Tetőfelújítás

28 500 000

50.

Siklós

Siklósi Táncsics Mihály
Gimnázium, Általános
Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola

Mohácsi Tankerületi
Központ

Csapadékvízelvezetési hálózat
megújítása

14 000 000

51.

Alsónémedi

Alsónémedi Széchenyi
István Általános Iskola

Monori Tankerületi
Központ

Villamoshálózat
korszerűsítése,
burkolatcsere

7 500 000

52.

Bugyi

Bugyi Kazinczy Ferenc
Általános Iskola

Monori Tankerületi
Központ

Villamoshálózat és
fűtés korszerűsítése

6 700 000

53.

Dabas

Dabasi Kossuth Lajos
Általános Iskola

Monori Tankerületi
Központ

Tanuszoda
gépészeti felújítása,
burkolatcsere

60 000 000

54.

Monor

Monori általános iskolák

Monori Tankerületi
Központ

Tornatermek
felújítása

23 000 000

55.

Monor

Monori Tankerületi
Központ

Monori Tankerületi
Központ

Férőhelybővítés
terveztetési eljárása

2 000 000

56.

Ócsa

Ócsai Halászy Károly
Általános Iskola

Monori Tankerületi
Központ

Burkolatfelújítás és
-csere

14 800 000

57.

Örkény

Huszka Hermina
Általános Iskola

Monori Tankerületi
Központ

Burkolatcsere

7 700 000

58.

Pilis

Gubányi Károly Általános
Iskola

Monori Tankerületi
Központ

Villamoshálózat
korszerűsítése

25 500 000

59.

Ibrány

Ibrányi Árpád Fejedelem
Általános Iskola Sényői
Tagintézmény

Nyíregyházi
Tankerületi
Központ

Vizesblokk felújítása

17 000 000

Ajka

Ajkai Molnár Gábor
Óvoda, Általános
Iskola, Szakiskola,
Készségfejlesztő
Iskola és Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
Gyár utcai telephelye

Pápai Tankerületi
Központ

Nyílászárócsere

14 000 000

Bátonyterenye

Bátonyterenyei Kossuth
Lajos Általános Iskola

Salgótarjáni
Tankerületi
Központ

Villamoshálózat
korszerűsítése

15 000 000

47.

60.

61.
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Sorszám

Támogatási
Település

Érintett intézmény

Kedvezményezett

Támogatási cél

összeg
(forint)

Pásztó

Nógrád Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat
Pásztói Tagintézménye

Salgótarjáni
Tankerületi
Központ

Vizesblokk kialakítása

3 000 000

Sárospatak

Sárospataki Árpád Vezér
Gimnázium és Kollégium

Sárospataki
Tankerületi
Központ

Menekülő
lépcsőszerkezet
felújítása

10 000 000

Sárospatak

Sárospataki II. Rákóczi
Ferenc Általános
Iskola Gyöngyszem
Német Nemzetiségi
Tagintézmény

Sárospataki
Tankerületi
Központ

Alapozás
megerősítése

5 000 000

65.

Sátoraljaújhely

Deák Úti Óvoda, Általános
Iskola, Szakiskola,
Készségfejlesztő Iskola,
Fejlesztő NeveléstOktatást Végző Iskola,
Kollégium és Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
Hajnal Utcai Telephelye

Sárospataki
Tankerületi
Központ

Hajnal utcai épület
részleges felújítása

4 100 000

66.

Siófok

Balaton Kollégium

Siófoki Tankerületi
Központ

Villamoshálózat
felújítása

17 000 000

67.

Siófok

Mátyás Király Gimnázium

Siófoki Tankerületi
Központ

Villamoshálózat
felújítása

10 000 000

68.

Siófok

Siófoki Beszédes József
Általános Iskola

Siófoki Tankerületi
Központ

Villamoshálózat
felújítása

30 000 000

69.

Siófok

Siófoki Perczel Mór
Gimnázium és Kollégium
Aranypart Kollégiuma

Siófoki Tankerületi
Központ

Villamoshálózat
felújítása

20 000 000

70.

Algyő

Algyői Általános Iskola

Szegedi Tankerületi
Központ

Fűtéskorszerűsítés,
világításkorszerűsítés

88 000 000

71.

Algyő

Algyői Fehér Ignác
Általános Iskola

Szegedi Tankerületi
Központ

Kültéri rekreációs tér
kialakítása, játszótér
felújítása

15 000 000

72.

Domaszék

Tantermek
burkolatcseréje

6 000 000

73.

Mórahalom

Mórahalmi Móra Ferenc
Általános Iskola

Szegedi Tankerületi
Központ

Tantermek felújítása

10 000 000

Bicske

Bicskei Csokonai Vitéz
Mihály Általános Iskola

Székesfehérvári
Tankerületi
Központ

Tetőfelújítás

25 000 000

Gárdony

Gárdonyi Géza Általános
Iskola

Székesfehérvári
Tankerületi
Központ

Villamoshálózat
korszerűsítése

5 000 000

62.

63.

64.

74.

75.

Domaszéki Bálint Sándor
Szegedi Tankerületi
Általános Iskola és
Központ
Alapfokú Művészeti Iskola

10460
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Sorszám

Támogatási
Település

Érintett intézmény

Kedvezményezett

Támogatási cél

összeg
(forint)

76.

Bátaszék

Bátaszéki Kanizsai
Dorottya Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti
Iskola

77.

Tolna

Wosinsky Mór Általános
Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola

Szekszárdi
Tankerületi
Központ

Udvarrendezés

20 000 000

Encs

Encsi Váci Mihály
Gimnázium és Kollégium;
Baktakéki Körzeti
Általános Iskola;
Encsi Zrínyi Ilona
Általános Iskola;
Szikszói Móricz Zsigmond
Általános Iskola

Szerencsi
Tankerületi
Központ

Napelemes
rendszerek javítása

11 000 000

79.

Encs

Encsi Zrínyi Ilona
Általános Iskola Fügödi
Tagintézmény

Szerencsi
Tankerületi
Központ

Védőkerítés létesítése

12 000 000

80.

Tiszalúc

Tiszalúci Arany János
Általános Iskola

Szerencsi
Tankerületi
Központ

Tornatermi öltöző és
vizesblokk felújítása

25 000 000

81.

Délegyháza

Délegyházi Hunyadi
János Általános Iskola

Szigetszentmiklósi
Tankerületi
Központ

Udvarfelújítás

11 592 000

82.

Dömsöd

Dömsödi Széchenyi
István Általános Iskola

Szigetszentmiklósi
Tankerületi
Központ

Udvarfelújítás

47 868 000

83.

Dunaharaszti

Dunaharaszti Hunyadi
János Német Nemzetiségi
Általános Iskola

Szigetszentmiklósi
Tankerületi
Központ

Infrastrukturális
fejlesztés

48 000 000

Kiskunlacháza

Kiskunlacházi Általános
Iskola

Szigetszentmiklósi
Tankerületi
Központ

Tanterem-felújítás

19 200 000

85.

Ráckeve

Ránki György Alapfokú
Művészeti Iskola

Szigetszentmiklósi
Tankerületi
Központ

Nyílászárócsere

24 000 000

86.

Szentlőrinc

Szentlőrinci Általános
Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola

Szigetvári
Tankerületi
Központ

Fűtéskorszerűsítés

54 000 000

87.

Rákóczifalva

Rákóczifalvai II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

Szolnoki
Tankerületi
Központ

Vizesblokk felújítása

8 000 000

88.

Tiszaföldvár

Tiszaföldvári Kossuth
Lajos Általános Iskola

Szolnoki
Tankerületi
Központ

Fűtéskorszerűsítés

15 000 000

Oroszlány

Benedek Elek Egységes
Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény
Móra Ferenc Kollégiuma

Tatabányai
Tankerületi
Központ

Villámvédelem
kialakítása

21 000 000

78.

84.

89.

Szekszárdi
Tankerületi
Központ

Udvarfelújítás

15 000 000
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Sorszám

Támogatási
Település

Érintett intézmény

Kedvezményezett

Támogatási cél

összeg
(forint)

Tatabányai
Tankerületi
Központ

Sportudvar felújítása,
kialakítása

98 000 000

90.

Oroszlány

Oroszlányi Hunyadi
Mátyás Általános Iskola

91.

Budakalász

Kalász Suli Általános
Iskola

Váci Tankerületi
Központ

Nyílászárócsere

40 000 000

92.

Nagymaros

Nagymarosi Kittenberger
Kálmán Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti
Iskola

Váci Tankerületi
Központ

Nyílászárócsere

50 000 000

93.

Pomáz

Teleki–Wattay Művészeti
Iskola, Alapfokú
Művészeti Iskola

Váci Tankerületi
Központ

Beázások
megszüntetése

15 000 000

94.

Szentendre

Izbégi Általános Iskola

Váci Tankerületi
Központ

Tornacsarnok
felújítása

176 000 000

95.

Szentendre

Szentendrei Barcsay Jenő
Általános Iskola

Váci Tankerületi
Központ

Tetőjavítás

40 000 000

96.

Szentendre

Szentendrei II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola és
Gimnázium

Váci Tankerületi
Központ

Tanuszoda gépészeti
és építészeti felújítása

70 000 000

97.

Tahitótfalu

Tahitótfalui Pollack
Mihály Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola

Váci Tankerületi
Központ

Tanterem-felújítás

15 000 000

98.

Vác

Váci Földváry Károly
Általános Iskola

Váci Tankerületi
Központ

Vizesblokk felújítása

30 000 000

99.

Balatonalmádi

Magyar–Angol Tannyelvű
Gimnázium és Kollégium

Veszprémi
Tankerületi
Központ

Vizesblokk felújítása

8 000 000

Várpalota

Bán Aladár Általános
Iskola Rákóczi Telepi
Tagiskola

Veszprémi
Tankerületi
Központ

Villamoshálózat
korszerűsítése

6 000 000

100.
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2. melléklet az 1913/2021. (XII. 15.) Korm. határozathoz

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.
Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Államháztartási
egyedi azonosító
XLVII.

2

393417
XX.

334484

XLVII.

1

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

9

K8

18
2

374373

K6
8

6

K6

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

Gazdaság-újraindítási Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
Kistelepülési fejlesztési támogatások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Klebelsberg Központ
Beruházások
Gazdaság-újraindítási Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló emberi erőforrások fejezeti kezelésű előirányzatok
Köznevelési intézmények felújítása, beruházása
Beruházások

forintban

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

-2 183 002 743
1 919 002 743

264 000 000

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

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

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

XLVII.
393417
334484

XX.
XLVII.

Cím
szám

2

Alcím
szám

1

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

9

18
2

8
374373
6
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Gazdaság-újraindítási Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
Kistelepülési fejlesztési támogatások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Klebelsberg Központ
Gazdaság-újraindítási Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló emberi erőforrások fejezeti kezelésű előirányzatok
Köznevelési intézmények felújítása, beruházása

forintban

-2 183 002 743
1 919 002 743

264 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

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

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

Összesen

I. n.év
2 183 002 743

II. n.év

III. n.év

IV. n.év
2 183 002 743
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Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár
1 példány
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A Kormány 1914/2021. (XII. 15.) Korm. határozata
helyi önkormányzatok támogatásáról, helyi önkormányzatokat érintő egyes kormányhatározatok
módosításáról
1. A Kormány
1.1. felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő
Részvénytársaság útján gondoskodjon a gazdaság újraindítását célzó egyedi fejlesztési támogatásokról
szóló 1448/2021. (VII. 7.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat 47. sorában meghatározott feladat
kapcsán biztosított 605 000 000 forint visszafizetéséről;
Felelős:
a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő:
azonnal
1.2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének az 51. Helyi
önkormányzatok egyedi támogatása címmel és az 1. melléklet szerinti alcímekkel történő kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
1.3. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a települési önkormányzatok támogatása
érdekében – elrendeli
a)
a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A helyi önkormányzatok
működési célú kiegészítő támogatásai cím, 1. A helyi önkormányzatok általános feladatainak
működési célú támogatása alcím terhére 1 122 318 000 forint,
b)
a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 3. A helyi önkormányzatok
felhalmozási célú kiegészítő támogatásai cím terhére 800 000 000 forint,
c)
a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, 1. Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím,
5. Fővárosi fejlesztések jogcímcsoport terhére 50 000 000 forint,
d)
a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
9. Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok alcím,
1. Turisztikai fejlesztési célelőirányzat jogcímcsoport terhére 605 000 000 forint
egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 51. Helyi
önkormányzatok egyedi támogatása cím 1. melléklet szerinti alcímei javára, a 2. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő:
azonnal
1.4. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az 1.3. alpont szerint átcsoportosított forrás terhére, az 1. mellékletben
meghatározott célokra külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül vissza nem térítendő egyedi támogatást
nyújtson az érintett önkormányzatok részére támogatási előlegként, a támogatás felhasználásának és
elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;
1.5. egyetért azzal, hogy a belügyminiszter az 1.4. alpont szerinti egyedi költségvetési támogatást a támogatói
okirat kiadását követően folyósítsa az érintett önkormányzatok számára.
2. A települési önkormányzatok gazdaság újraindítását célzó beruházásainak támogatásáról és egyes
önkormányzatokat érintő Korm. határozatok módosításáról szóló 1625/2021. (IX. 3.) Korm. határozat
1. mellékletében foglalt táblázat 1. sorában a „Szennyvízkezeléshez szükséges havária tározó megépítése, útfelújítás”
szövegrész helyébe a „Szennyvízkezeléshez szükséges havária tározó megépítése” szöveg lép.
3. Az egyes térségi fejlesztési igények támogatásáról szóló 1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozat 1. mellékletében foglalt
táblázat 62. sorában a „belterületi útfelújítás” szövegrész helyébe az „útfelújítás” szöveg lép.
4. A belvízzel halmozottan sújtott Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települések csapadékvíz-gazdálkodását
segítő beruházások előkészítési, tervezési feladataihoz szükséges forrás biztosításáról szóló 1374/2019. (VI. 25.)
Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat „Beruházás tervezett helyszíne, a település és az utca
megnevezésével” című oszlop
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a)

3. sorában a „Tiszaszalka Község, Petőfi Sándor utca, Béke utca, Arany János utca, Bartók Béla utca, Ady Endre
utca” szövegrész helyébe a „Tiszaszalka Község, Petőfi Sándor utca, Arany János utca, Ady Endre utca, Jókai
Mór utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, külterület (hrsz. 0124)” szöveg,
4. sorában a „Tiszavid Község, József Attila utca, Szondi György utca, Petőfi Sándor utca, Jókai Mór utca”
szövegrész helyébe a „Jókai Mór utca, József Attila utca, Kossuth Lajos utca, Petőfi Sándor utca, Szabadság
utca, Szondi György utca” szöveg,
7. sorában a „Gyügye Község, Petőfi utca, Fő utca” szövegrész helyébe a „Gyügye Község, Fő utca” szöveg,
17. sorában a „Szamosújlak Község, Zrínyi utca, Petőfi utca, Kossuth utca” szövegrész helyébe a „Szamosújlak
Község, Petőfi utca, Kossuth utca” szöveg,
18. sorában a „Pátyod Község, Petőfi Sándor út, Kossuth Lajos út” szövegrész helyébe a „Pátyod Község, Dózsa
György utca, Rákóczi Ferenc utca” szöveg

b)

c)
d)
e)

lép.
5. A Kormány visszavonja a gazdaság újraindítását célzó egyedi fejlesztési támogatásokról szóló 1448/2021. (VII. 7.)
Korm. határozat 1. mellékletében foglalt táblázat 47. sorát.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1914/2021. (XII. 15.) Korm. határozathoz
A
1.

Alcímszám

B

C

D

Alcímnév

Támogatási összeg (forint)

Támogatás célja

2.

1.

Ásotthalom Nagyközség
Önkormányzata gazdaságfejlesztési
feladatainak támogatása

120 000 000

3.

2.

Balatonkenese Város Önkormányzata
közlekedésfejlesztési feladatainak
támogatása

65 000 000

4.

3.

Barnag Község Önkormányzata
kulturális feladatainak támogatása

14 800 000 faluház fűtéskorszerűsítése

4.

Gomba Község Önkormányzata
temető infrastruktúra fejlesztéssel
kapcsolatos feladatainak támogatása

15 545 000

ravatalozóépítés
többletköltségeinek támogatása

6.

5.

Gyömrő Város Önkormányzata
egészségügyi feladatainak
támogatása

50 000 000

gyermekorvosi rendelőközpont
külső felújítása

7.

6.

Kisbér Város Önkormányzata
városközpont megújítással
kapcsolatos feladatainak támogatása

1 270 000 000

Kisbér Város városközpontjának
megújítása

5.

munkahelyteremtő beruházás
többletköltségeinek támogatása
útépítés csapadékvíz-elvezető
rendszer kiépítésével

8.

7.

Nagyvisnyó Község Önkormányzata
kötelező feladatainak támogatása

önkormányzati feladatok ellátása,
önkormányzati épületek és utak
állagmegóvása, falugondnoki
117 000 000
szolgálat részére gépjármű
beszerzése, kommunális géppark
felújítása

9.

8.

Sárvár Város Önkormányzata
fejlesztési feladatainak támogatása

605 000 000

10.

9.

Szentjakabfa Község Önkormányzata
fejlesztési feladatainak támogatása

ingatlanvásárlás, közműfejlesztés
és útépítés

6 400 000 ingatlanvásárlás
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10.

Tagyon Község Önkormányzata
kulturális feladatainak támogatása

12.

11.

Tatárszentgyörgy Község
Önkormányzata kötelező feladatainak
támogatása

13.

12.

14.

15.

11.

5 000 000

faluház-felújítás
többletköltségeinek támogatása

17 000 000

tartozásrendezés, kötelező
önkormányzati feladatok ellátása

Tihany Község Önkormányzata
fejlesztési feladatainak támogatása

148 590 000

folyamatban lévő fejlesztések
többletköltségeinek támogatása

13.

Várpalota Város Önkormányzata
intézményfejlesztési feladatainak
támogatása

önkormányzati intézmények
131 500 000 felújítása, karbantartása
eszközbeszerzéssel

14.

Vöröstó Község Önkormányzata
településüzemeltetési feladatainak
támogatása

11 483 000 munkagép beszerzése
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2. melléklet az 1914/2021. (XII. 15.) Korm. határozathoz
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
szám szám szám cím cím
előir.
név
Államháztartási
csop. szám szám
egyedi azonosító
szám
396617
396628

IX.

51
1

396639

2

396640

3

396651

4

396662

5

K8
K8
K8
K8

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Helyi önkormányzatok támogatásai
Helyi önkormányzatok egyedi támogatása
Ásotthalom Nagyközség Önkormányzata gazdaságfejlesztési feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Balatonkenese Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Barnag Község Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Gomba Község Önkormányzata temető infrastruktúra fejlesztéssel kapcsolatos feladatainak támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

120 000 000
65 000 000
14 800 000
15 545 000

Gyömrő Város Önkormányzata egészségügyi feladatainak támogatása
K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Kisbér Város Önkormányzata városközpont megújítással kapcsolatos feladatainak támogatása
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
396684
7
Nagyvisnyó Község Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Sárvár Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása
396695
8
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
396706
9
Szentjakabfa Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
396717
10
Tagyon Község Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
396728
11
Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása
K5
Egyéb működési célú kiadások
396739
12
Tihany Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
396740
13
Várpalota Város Önkormányzata intézményfejlesztési feladatainak támogatása
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
396751
14
Vöröstó Község Önkormányzata településüzemeltetési feladatainak támogatása
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
2
A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
380073
1
A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása
K5
Egyéb működési célú kiadások
359028
3
A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
XLVII.
Gazdaság-újraindítási Alap
2
Fejezeti kezelésű előirányzatok
1
Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
387806
5
Fővárosi fejlesztések
K5
Egyéb működési célú kiadások
9
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok
360239
1
Turisztikai fejlesztési célelőirányzat
K8
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
396673

forintban
A módosítás jogcíme

50 000 000

6

1 270 000 000
117 000 000
605 000 000
6 400 000
5 000 000
17 000 000
148 590 000
131 500 000
11 483 000

-1 122 318 000

-50 000 000

-605 000 000
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-800 000 000

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
szám szám szám cím cím
előir.
név
Államháztartási
csop. szám szám
egyedi azonosító
szám
XLVII.

Cím
név

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Gazdaság-újraindítási Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
1
Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
387806
5
Fővárosi fejlesztések
9
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok
360239
1
Turisztikai fejlesztési célelőirányzat
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

2

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár 1 példány

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

Összesen

-50 000 000
-605 000 000

I.n.év
2 577 318 000
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forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
szám szám szám cím cím
előir.
név
Államháztartási
csop. szám szám
egyedi azonosító
szám

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
2 577 318 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1915/2021. (XII. 15.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva 100 050 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2021. évi
központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XXII. Miniszterelnöki
Kormányiroda fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 4. Központi tartalékok alcím, 1. Rendkívüli
kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet,
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 23. Sport népszerűsítésével, diákés szabadidősporttal kapcsolatos támogatások jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2023. április 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XX.

Cím
szám

20

386428

Alcím
szám

23

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

23

K5

48

343451
XXII.

21

297102

4

Kiemelt
előir.
szám

K3

1

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sporttevékenység támogatása
Sport népszerűsítésével, diák- és szabadidősporttal kapcsolatos támogatások
Egyéb működési célú kiadások
Kincstári díj
Dologi kiadások
Miniszterelnöki Kormányiroda
Központi kezelésű előirányzatok
Központi tartalékok
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

100 000 000
50 000
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1. melléklet az 1915/2021. (XII. 15.) Korm. határozathoz

-100 050 000

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

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

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

Fejezet
szám

XX.
386428
343451

Cím
szám

20

Alcím
szám

23
48

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

23

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Magyar Államkincstár 1 példány

Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sporttevékenység támogatása
Sport népszerűsítésével, diák- és szabadidősporttal kapcsolatos támogatások
Kincstári díj

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

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS

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

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

100 000 000
50 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I.n.év
100 050 000

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
100 050 000

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

10469

10470
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A Kormány 1916/2021. (XII. 15.) Korm. határozata
a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges
fejlesztési program, továbbá a „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának kiterjesztéséről szóló
1057/2021. (II. 19.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány
a)
egyetért azzal, hogy a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése
érdekében szükséges fejlesztési program (a továbbiakban: Gazdaságélénkítő program) harmadik ütemében,
a tárgyévben fel nem használt összeg visszafizetésre kerüljön a közfoglalkoztatásra rendelkezésre álló
Start-munkaprogram előirányzatba;
b)
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva felhívja a belügyminisztert, hogy az 1. pontban foglaltak alapján a Magyarország egyes
területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési program,
továbbá a „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának kiterjesztéséről szóló 1057/2021. (II. 19.)
Korm. határozat szerint a Gazdaságélénkítő program folytatása érdekében biztosított forrásból utaljon át
1 600 000 000 forint összeget a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, 5. Társadalmi felzárkózást segítő programok alcím, 13. A Gazdaságélénkítő programok támogatása
jogcímcsoportról a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 4. Gazdaság-újraindítási
Foglalkoztatási Alap cím, 6. Start-munkaprogram alcím előirányzat javára.
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. A Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési
program, továbbá a „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának kiterjesztéséről szóló 1057/2021. (II. 19.)
Korm. határozat 4. pontja a következő c) alponttal egészül ki:
(A Kormány
felhívja a belügyminisztert, hogy)
„c) a 3. pont b) alpontja szerinti költségvetési forrásból fel nem használt forrásösszeget a Kvtv. 1. melléklet
XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Társadalmi felzárkózást segítő programok
alcím, 13. A Gazdaságélénkítő programok támogatása jogcímcsoportról a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaságújraindítási Alap fejezet, 4. Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap cím, 6. Start-munkaprogram alcím előirányzat
javára szükséges visszautalni;
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
2021. december 31.”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1917/2021. (XII. 15.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között a Magyar Népköztársaság
és az Osztrák Köztársaság között a beruházások elősegítéséről és védelméről szóló megállapodás
megszűnéséről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyarország Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között a Magyar Népköztársaság és
az Osztrák Köztársaság között a beruházások elősegítéséről és védelméről szóló megállapodás megszűnéséről szóló
megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a külgazdasági és külügyminisztert 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
a külgazdasági és külügyminisztert jelöli ki.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

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

