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Kormányrendeletek

A Kormány 364/2021. (VI. 29.) Korm. rendelete
az állami fenntartásban álló egyes egészségügyi intézményeket érintő hűtés- és fűtéskorszerűsítési
beruházások elvégzésére vonatkozó szerv kijelöléséről
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. §		
E rendelet hatálya a Megújuló kórházak 2020. Program keretében az állami fenntartásban álló, az 1. mellékletben
meghatározott egészségügyi intézményekben energiahatékonysági szolgáltatási konstrukció keretében történő
hűtés- és fűtéskorszerűsítési beruházásokra terjed ki.
2. §		
E rendelet alkalmazásában energiahatékonysági szolgáltatási konstrukció: az energiahatékonyságról szóló
2015. évi LVII. törvény 1. § 7. pontja szerinti energiahatékonyság-alapú szerződés keretében megvalósuló hűtés-,
fűtéskorszerűsítési megoldás.

2. A miniszter feladatai
3. §

(1) Az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) gondoskodik az 1. § szerinti hűtés- és
fűtéskorszerűsítési beruházások határidőben történő és az életciklusköltségek alapján meghatározott
költséghatékony megvalósításáról, valamint a beruházások megvalósítása során a közpénzek hatékony
felhasználásának átláthatóságáról és nyilvános ellenőrzésének biztosításáról.
(2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti feladatait a Magyar Állam 100%-os tulajdonában álló energiahatékonysági
szolgáltató, a NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság)
bevonásával látja el.

4. §		
A miniszter
a)
figyelemmel kíséri az 1. § szerinti hűtés- és fűtéskorszerűsítési beruházások megvalósítását,
b)
a korszerűsítés megvalósulását követően a megtérülési idő végéig gondoskodik a Társaság részére fizetett
szolgáltatási díjnak az egészségügyi intézmények költségvetésébe történő betervezéséről.

3. A Társaság feladatai
5. §		
A Társaság az 1. melléklet szerinti egészségügyi intézményekben megvalósítandó hűtés- és fűtéskorszerűsítési
beruházások tekintetében kizárólagos joggal
a)
ellátja, illetve koordinálja a hűtés- és fűtéskorszerűsítési beruházás megvalósíthatóságával kapcsolatos
előkészítési feladatokat, amelyek keretében energiahatékonysági felmérést készít, fenntartási és üzemeltetési
modellt dolgoz ki, beruházási tervet készít, költség- és időkalkulációt készít, helyszínvizsgálatot folytat le,
beruházási programot készít,
b)
ellátja, illetve koordinálja a hűtés- és fűtéskorszerűsítési beruházás generáltervezésének teljes körű, minden
szakágra kiterjedő tervezési tevékenységét,
c)
ellátja, illetve koordinálja a hűtés- és fűtéskorszerűsítési beruházás generálkivitelezésének teljes körű
kivitelezési feladatait az a) pont szerint elkészített energiahatékonysági felmérés alapján megtérülőnek
minősített és a miniszter által kijelölt egészségügyi intézményekben,
d)
végzi az energiahatékonyság-alapú szerződés kötelezettjeként, azaz energiahatékonysági szolgáltatóként
tevékenységét az a) pont szerint elkészített energiahatékonysági felmérés alapján megtérülőnek minősített
és a miniszter által kijelölt egészségügyi intézményekben.
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4. A hűtés- és fűtéskorszerűsítési megoldásokra vonatkozó szabályok
6. §

(1) Az 1. § szerinti hűtés- és fűtéskorszerűsítési megoldások esetén az egészségügyi intézmény mint megrendelő
a Társasággal a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, továbbá az energiahatékonyságról szóló 2015. évi
LVII. törvény rendelkezéseivel összhangban energiahatékonysági szolgáltatási konstrukcióban szerződést köt
a teljes körű tevékenység ellátására.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződés tartalmazza különösen a Társaság feladatait, jogait és kötelezettségeit.

7. §		
Az e rendelet szerinti hűtés- és fűtéskorszerűsítéssel érintett egészségügyi intézmények körét az 1. melléklet
határozza meg.

5. Záró rendelkezések
8. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 364/2021. (VI. 29.) Korm. rendelethez
Energiahatékonysági szolgáltatási konstrukció keretében megvalósuló hűtés- és fűtéskorszerűsítéssel
érintett egészségügyi intézmények köre
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház valamennyi telephelye
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének
rendeletei

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 6/2021. (VI. 29.) MEKH rendelete
a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára
vonatkozó követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá
a rendkívüli adatszolgáltatással kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak,
a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.)
MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak
alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz rendszerhasználati díjak,
a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról
szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről szóló
11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet módosításáról
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (5) bekezdés 4. pontjában, a földgázellátásról szóló 2008. évi
XL. törvény 133/A. § 11. pontjában, továbbá a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § i) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §

(1) A rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek által szolgáltatandó adatok köréről, a teljesítés módjára vonatkozó
követelményekről, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség határidejéről, továbbá a rendkívüli adatszolgáltatással
kapcsolatos rendelkezésekről, valamint a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak
meghatározásának keretszabályairól szóló 8/2016. (X. 13.) MEKH rendelet, a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön
díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a földgáz
rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak mértékéről szóló 13/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet
módosításáról szóló 7/2017. (VII. 13.) MEKH rendelet eltérő szöveggel történő hatálybaléptetéséről szóló
11/2017. (VIII. 25.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R.) 16. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az R. 19. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az R. 37. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

2. §		
Ez a rendelet 2021. július 1-jén lép hatályba.
		
		

Horváth Péter János s. k.,
elnök

1–3. melléklet a 6/2021. (VI. 29.) MEKH rendelethez*

* A MEKH rendelet 1–3. melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként, az MK_21_122_6MEKH_1_3melleklet.pdf fájlnév alatt található.
A MEKH rendelet ezen részei jelen Magyar Közlöny 5760/1–5760/97. oldalait képezik.
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V.

5761

A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 17/2021. (VI. 29.) BM rendelete
a szomszédos országok Magyarországgal határos közigazgatási egységei lakosságának koronavírus elleni
védelmével összefüggő határátkelőhelyek és oltópontok kijelöléséről, valamint az ukrán határon részleges,
ideiglenes határzár bevezetéséről
A szomszédos országok Magyarországgal határos közigazgatási egységei lakosságának koronavírus elleni védelméről szóló
348/2021. (VI. 22.) Korm. rendelet 3. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím vonatkozásában az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (8) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 5. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet
92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –
a következőket rendelem el:

1. Határátkelőhelyek és oltópontok kijelölése
1. §

(1) A szomszédos országok Magyarországgal határos közigazgatási egységei lakosságának koronavírus elleni
védelméről szóló 348/2021. (VI. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 348/2021. (VI. 22.) Korm. rendelet] 1. melléklete
szerinti közigazgatási egységek területén található településen lakóhellyel rendelkező 18. életévét betöltött
személyeknek a SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltás beadása céljából Magyarország területére történő belépésére és
a kilépésre
a)
Románia,
b)
a Szerb Köztársaság,
c)
a Horvát Köztársaság,
d)
a Szlovén Köztársaság,
e)
az Osztrák Köztársaság és
f)
a Szlovák Köztársaság
vonatkozásában az összes üzemelő közúti, autópálya és vasúti határátkelőhely igénybe vehető.
(2) Az (1) bekezdés szerinti határátkelőhelyekhez tartozó oltópontokat az 1. melléklet tartalmazza.

2. §

(1) A 348/2021. (VI. 22.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti közigazgatási egységek területén található településen
lakóhellyel rendelkező 18. életévét betöltött személyeknek a SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltás beadása céljából
Magyarország területére történő belépésére és a kilépésre Ukrajna vonatkozásában
a)
Barabás közúti határátkelőhely,
b)
Lónya közúti határátkelőhely vagy
c)
Záhony vasúti határátkelőhely
vehető igénybe.
(2) Az (1) bekezdés szerinti határátkelőhelyekhez tartozó oltópontokat a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A 2. mellékletben foglalt oltóhelyek közül az oltásra érkező azt az oltóhelyet veheti igénybe, amelyiket
a Magyarországra történő belépése során számára kijelölnek.

2. Ideiglenes részleges határzár bevezetése
3. §

(1) A járványveszély megelőzése érdekében a Magyarország és Ukrajna közötti határszakaszon – valamennyi személy,
jármű és szállítmány számára – Magyarország államhatára nem léphető át a 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti
határátkelőhelyen, a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel.

5762

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 122. szám

(2) A 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti határátkelőhelyen Magyarország államhatára a 348/2021. (VI. 22.)
Korm. rendelet 1. melléklete szerinti közigazgatási egységek területén található településen lakóhellyel rendelkező
18. életévét betöltött személyeknek a SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltás beadása céljából átléphető.
4. §		
A 3. § szerinti részleges határzár időtartama harminc nap.

3. Záró rendelkezések
5. §

(1) Ez a rendelet 2021. július 1-jén lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2021. július 31-én hatályát veszti.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

1. melléklet a 17/2021. (VI. 29.) BM rendelethez
Az 1. § szerinti határátkelőhelyek vonatkozásában igénybe vehető oltópontok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza;
Kecskemét
Pécsi Tudományegyetem (klinikai központ); Pécs
Békés Megyei Központi Kórház; Gyula
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház; Miskolc
Szent Györgyi Albert Klinikai Központ; Szeged
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház; Székesfehérvár
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház; Győr
Debreceni Egyetem; Debrecen
Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet; Eger
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet; Szolnok
Szent Borbála Kórház; Tatabánya
Szent Lázár Megyei Kórház; Salgótarján
Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő; Budapest
Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet; Budapest
Szent Imre Egyetemi Oktatókórház; Budapest
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ; Budapest
Semmelweis Egyetem; Budapest
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház; Kaposvár
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház; Nyíregyháza
Tolna Megyei Balassa János Kórház; Szekszárd
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház; Szombathely
Csolnoky Ferenc Kórház; Veszprém
Zala Megyei Szent Rafael Kórház; Zalaegerszeg
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2. melléklet a 17/2021. (VI. 29.) BM rendelethez
A 2. § szerinti határátkelőhelyek vonatkozásában igénybe vehető oltópontok
1. Elsődlegesen igénybe vehető oltópontok
1.1. Barabás
1.1.1.
Barabás közúti határátkelőhely
1.1.2.
Kettő honvédségi oltóbusz
1.1.3.
Egy NNK oltóbusz
1.2. Lónya
1.2.1.
Lónya közúti határátkelőhely
1.2.2.
Kettő honvédségi oltóbusz
1.2.3.
Egy NNK oltóbusz
1.3. Záhony
1.3.1.
Záhony vasúti határátkelőhely
1.3.2.
Egy honvédségi oltóbusz
2. Szükség esetén igénybe vehető további oltópontok az 1. pont szerinti településeken
2.1. Barabás
2.1.1.
Művelődési Ház, 4937 Barabás, Árpád u. 28.
2.2. Lónya
2.2.1.
Hétvezér Általános Iskola, 4836 Lónya, Árpád út 95.
2.2.2.
Művelődési Ház, 4836 Lónya, Árpád út 113.
2.3. Záhony
2.3.1.
Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 4625 Záhony, József Attila út 48.
2.3.2.
Kisvárdai SZC Kandó Kálmán Technikum és Béres József Kollégium, 4625 Záhony, Kárpát u. 4.
3. Szükség esetén egyéb településeken igénybe vehető további oltópontok
3.1. Fehérgyarmat
3.1.1.
Fehérgyarmat Kórház és Gyógyfürdő, 4900 Fehérgyarmat, Damjanich utca 2.
3.2. Kisvárda
3.2.1.
Felső-Szabolcsi Kórház, 4600 Kisvárda, Árpád út 26.
3.3. Vásárosnamény
3.3.1.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Szatmár-Beregi Kórháza, 4800 Vásárosnamény,
Ady Endre utca 5., Ady Endre u. 14.
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Az emberi erőforrások minisztere 27/2021. (VI. 29.) EMMI rendelete
a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló
4/2000. (II. 25.) EüM rendelet módosításáról
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 18. § (2) bekezdés a), c) és g) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.)
11. §-a a következő (9a) és (9b) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) A háziorvosi ügyeleti szolgálatban a (9) bekezdésben foglaltakon túl a szakképzettségének megfelelő
tevékenységben részt vehet az az egészségügyi dolgozó is, aki
a) mentőtiszt vagy
b) okleveles kiterjesztett hatáskörű ápoló
szakképzettséggel rendelkezik.
(9b) A (9a) bekezdés szerinti háziorvosi ügyeleti feladatellátás során a (9) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti orvos
szakmai felügyeletét biztosítani szükséges.”
2. §		
Az R.
a)
11. § (10) bekezdésében az „a (9) bekezdés c)–f ) pontjai” szövegrész helyébe az „a (9) bekezdés c)–f ) pontjai és
(9b) bekezdése” szöveg,
b)
11. § (4b) bekezdésében az „az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal (a továbbiakban: ÁEEK)” szövegrész
helyébe az „az Országos Kórházi Főigazgatósággal (a továbbiakban: OKFŐ)” szöveg,
c)
11. § (6) bekezdésében az „az ÁEEK-kel” szövegrész helyébe az „az OKFŐ-vel” szöveg, az „az ÁEEK”
szövegrészek helyébe az „OKFŐ” szöveg,
d)
11. § (8) bekezdésében az „az ÁEEK” szövegrész helyébe az „az OKFŐ” szöveg,
e)
13. § (1) bekezdésében az „Az ÁEEK” szövegrész helyébe az „Az OKFŐ” szöveg,
f)
13. § (2) bekezdésében az „Az ÁEEK” szövegrészek helyébe az „Az OKFŐ” szöveg, az „az ÁEEK” szövegrész
helyébe az „az OKFŐ” szöveg,
g)
13. § (8) bekezdésében az „az ÁEEK” szövegrész helyébe az „az OKFŐ” szöveg,
h)
13. § (9) bekezdésében az „az ÁEEK-kel” szövegrész helyébe az „az OKFŐ-vel” szöveg,
i)
13. § (10) bekezdés h) pontjában az „az ÁEEK” szövegrész helyébe az „az OKFŐ” szöveg,
j)
14. § (1) bekezdésében az „az ÁEEK” szövegrész helyébe az „az OKFŐ” szöveg,
k)
14. § (2) bekezdésében az „az ÁEEK” szövegrész helyébe az „az OKFŐ” szöveg, az „az ÁEEK-ban” szövegrész
helyébe az „az OKFŐ-ben” szöveg,
l)
15. § (2) bekezdésében az „az ÁEEK” szövegrész helyébe az „az OKFŐ” szöveg,
m)
15. § (3) bekezdésében az „az ÁEEK” szövegrész helyébe az „az OKFŐ” szöveg, az „az ÁEEK-ban” szövegrész
helyébe az „az OKFŐ-ben” szöveg,
n)
15. § (9) bekezdésében az „az ÁEEK” szövegrész helyébe az „az OKFŐ” szöveg,
o)
16. § (1) bekezdésében az „az ÁEEK” szövegrész helyébe az „az OKFŐ” szöveg,
p)
16. § (2) bekezdés j) pontjában az „az ÁEEK-től” szövegrész helyébe az „az OKFŐ-től” szöveg,
q)
16. § (4) bekezdés c) és h) pontjában az „az ÁEEK” szövegrész helyébe az „az OKFŐ” szöveg,
r)
17. § (1) bekezdésében az „az ÁEEK” szövegrész helyébe az „az OKFŐ” szöveg,
s)
18/A. § (9) bekezdésében az „az ÁEEK” szövegrész helyébe az „az OKFŐ” szöveg
lép.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
		
		

Dr. Kásler Miklós s. k.,
emberi erőforrások minisztere
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Az emberi erőforrások minisztere 28/2021. (VI. 29.) EMMI rendelete
az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 2. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet
64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket
rendelem el:
1. §		
Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 26. §-sal egészül ki:
„26. § E rendeletnek az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről
szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról szóló 28/2021. (VI. 29.) EMMI rendelettel módosított 16. számú
mellékletében foglalt táblázat 17. sora szerinti díjra 2021. január hónaptól jogosult a Budai Egészségközpont Kft.”
2. §		
Az R. 16. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
Dr. Kásler Miklós s. k.,

		
		

emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 28/2021. (VI. 29.) EMMI rendelethez
1. Az R. 16. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 17. sorral egészül ki:

17.

[A

B

Ellátási forma megnevezése

Havi fix összegű díjazás mértéke (Ft/hó)]

Neurológiai tüneteket is okozó gerincgyógyászati országos ellátások
24 órás folyamatos felvételének biztosítása a hét minden napján
(ide nem értve a neurotraumatológiai ellátásokat)

155 333 000

2. Az R. 16. számú mellékletének végjegyzete a következő rendelkezéssel egészül ki:
„A 17. pont szerinti fix összegű díjazásra a Budai Egészségközpont Kft. jogosult, abban az esetben is, ha fix díjra
bármilyen egyéb jogcímen is jogosult. Ezen ellátásra többletkapacitás-pályázatot benyújtani nem lehet. A fix díjat
a személyi és tárgyi feltételek biztosítására kell fordítani.”
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Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 27/2021. (VI. 29.) ITM rendelete
a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló
13/2016. (V. 24.) NFM rendelet módosításáról
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (3) bekezdés b) pont bh) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 12. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 13/2016. (V. 24.) NFM rendelet
(a továbbiakban: Díjrendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E rendelet alkalmazásában
1. bevétel: a közszolgáltatás teljesítéséhez biztosított, a költségek ellentételezésére kapott költségvetési és
önkormányzati támogatás,
2. indokolt szolgáltatási költség: az 1. melléklet szerinti indokolt szolgáltatási fajlagos költség megállapítás során
figyelembe vett, a közszolgáltatónál felmerülő, a Koordináló szerv által a honlapján közzétett, a számviteli
szétválasztásról, költségfelosztásról és önköltségszámításról szóló ajánlás figyelembevételével megállapított,
a közszolgáltatás ellátása érdekében a hatékony költséggazdálkodás mellett felmerült költség és ráfordítás,
3. szolgáltatási díj: a közszolgáltató adatszolgáltatása keretében megadott, az ellátott hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási feladatok fajtájára, tartalmára, mennyiségére, minőségére és költségére vetített, és a málusz
rendszer szerint eltérített, továbbá az 1. pont szerinti bevétellel csökkentett, az általános forgalmi adó összegét nem
tartalmazó, a Koordináló szerv által a közszolgáltatónak fizetett díj,
4. szolgáltatási díj korrekció: a szolgáltatási díj és a tervezett szolgáltatási díj különbsége,
5. tervezett szolgáltatási díj: a hulladékgazdálkodási teljesítményre figyelemmel a közszolgáltató
hulladékgazdálkodási szakmai és pénzügyi adatai alapján meghatározott általános forgalmi adó összegét nem
tartalmazó díj, amely az indokolt szolgáltatási költség számítása alapján képzett fajlagos összegek és az ágazati
elemzések alapján várható mennyiségi adatok szorzata.”
2. §

(1) A Díjrendelet 5. § (1)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő
(6a)–(6f ) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A tervezett szolgáltatási díj megállapítását a Koordináló szerv a közszolgáltató indokolt szolgáltatási költségeit
alapul véve végzi. Indokolt szolgáltatási költségnek minősül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó
hulladék gyűjtésének és elszállításának költsége, a közszolgáltatás keretében végzett hulladékgyűjtés, -szállítás
és -kezelés, valamint -ártalmatlanítás gyakorlásához szükséges, a hulladékkezelő, illetve hulladékártalmatlanító
létesítményeknek a közszolgáltatással kapcsolatos üzemeltetési és karbantartási költségei és ráfordításai,
a környezetvédelmi kiadások és ráfordítások, valamint a közszolgáltatás körében működtetett létesítmények
utógondozásának és monitorozásának a díjfizetési időszakra vetített költsége.
(2) A tárgyévi tervezett szolgáltatási díj mértékét a Koordináló szerv állapítja meg a közszolgáltató adatszolgáltatása
alapján, az e rendeletben meghatározottak szerint. A szolgáltatási díj alapját képező indokolt szolgáltatási
költségre vonatkozóan a Koordináló szerv a honlapján a számviteli szétválasztásról, költségfelosztásról és
önköltségszámításról szóló ajánlást és az adatszolgáltatás formai és tartalmi követelményeit meghatározó
útmutatót tesz közzé.
(3) A (2) bekezdés szerinti ajánlás tartalmazza a költségek hulladékgazdálkodási tevékenységek szerinti
felosztásának célszerű rendjét, a közszolgáltató egyes tevékenységeiből származó költségek, ráfordítások és
bevételek elkülönített nyilvántartásához szükséges számviteli szétválasztásra vonatkozó javasolt alapelveket és
az egységes önköltségszámítás ajánlott módszerét.
(4) A Koordináló szerv a szolgáltatási díjszámítással érintett naptári évet (a továbbiakban: tárgyév) megelőző év
február hónap utolsó napjáig a közszolgáltató által benyújtott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és pénzügyi
adatokkal indokolt szolgáltatási fajlagos költségszámítást, tervezési és optimalizációs feladatokat végez, és ezek
alapján meghatározza a tervezett szolgáltatási díjat. A Koordináló szerv a tárgyévet megelőző év október 31-ig
értesíti a közszolgáltatót a tervezett szolgáltatási díjról és annak a közszolgáltató részére havonként kifizetendő
összegéről. A közszolgáltató által a Koordináló szerv felé kiállított számla alapján havi részletekben kifizetendő
összeg a Koordináló szerv által meghatározott tervezett szolgáltatási díj egy hónapra eső részének a 75%-a.
(5) A tervezett szolgáltatási díj havi kifizetésének feltétele, hogy a közszolgáltató a tárgyhónapot követő 5. napig
megküldje az alábbi dokumentumokat, és az alábbi feltételeknek megfeleljen:
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a) az alvállalkozók szerződés szerinti kifizetésére vonatkozó közszolgáltatói nyilatkozat,
b) az ellátásért felelős által – a közszolgáltató által ellátott tevékenységről – kiállított teljesítésigazolás,
c) az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről,
az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.)
Korm. rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettség határidőben történő teljesítése,
d) a haszonanyag gazdálkodás tekintetében a Koordináló szerv által előírt elektronikus formában történő
adatszolgáltatási kötelezettség teljes körű teljesítése.
(6) A közszolgáltató számlája alapján a Koordináló szerv 8 napon belül megfizeti a tervezett szolgáltatási díj havi
esedékes részét.
(6a) A Koordináló szerv a tárgyévet követő év április 15-ig a közszolgáltató által benyújtott hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási és pénzügyi adatokra, a máluszokra, a mennyiségi tényadatokra, valamint a bevételre, illetve
a (4) bekezdés szerint meghatározott és kifizetett tervezett szolgáltatási díjra tekintettel meghatározza
a szolgáltatási díj korrekciót.
(6b) Ha a közszolgáltatás év közbeni minőségi vagy mennyiségi változása miatt a szolgáltatási díj korrekciója során
a közszolgáltatónak keletkezik visszafizetési kötelezettsége, a Koordináló szerv a változás tudomására jutását
követően haladéktalanul módosítja a tervezett szolgáltatási díjat, amelyről értesíti a közszolgáltatót.
(6c) A tárgyévre vonatkozóan a Koordináló szerv a díj korrekciója alapján a tárgyévet követő év július 31. napjáig
pénzügyileg elszámol a közszolgáltatóval.
(6d) Ha a közszolgáltató a tevékenységét év közben megszünteti, a (6a) bekezdés szerinti adatszolgáltatását
a tevékenység megszüntetését követő második hónap végéig teljesíti, mely adatszolgáltatás alapján a hiánytalan
adatszolgáltatást követő 60 napon belül a Koordináló szerv elszámol vele.
(6e) A tárgyévben ellátott közszolgáltatásért járó szolgáltatási díjszámítás – a 3. mellékletben meghatározott málusz
figyelembevételével – az 1. mellékletben meghatározott módszer szerint történik.
(6f ) A Koordináló szerv a (4) bekezdés szerinti értesítését, valamint a (6c) bekezdés szerinti elszámolást
megelőzően tájékoztatja a közszolgáltató részére megállapított tervezett szolgáltatási díjról és szolgáltatási díjról
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért felelős minisztert (a továbbiakban:
miniszter) és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal). A tájékoztatást
legalább 15 nappal a (4) bekezdés szerinti értesítést és a (6c) bekezdés szerinti szolgáltatási díj kifizetését
megelőzően kell megküldeni.”
(2) A Díjrendelet 5. §-a a következő (12) és (13) bekezdéssel egészül ki:
„(12) A Koordináló szerv a tervezett szolgáltatási díj és a szolgáltatási díj meghatározásakor a miniszter vagy
a Hivatal jóváhagyása alá tartozó szerződéses jogviszonyokban meghatározott költségeket és ráfordításokat
a miniszter vagy a Hivatal jóváhagyó döntése véglegessé válását követően veheti figyelembe.
(13) A Koordináló szerv a Ht. 92/G. §-ában vagy 92/H. § (7) bekezdésében meghatározott, jóváhagyáshoz kötött
szerződést és kötelezettségvállalást – ha azzal kapcsolatban kifizetési igényt jelentett be a közszolgáltató, és annak
jóváhagyásról a Koordináló szerv nem kapott tájékoztatást – kétség esetén megküldi a miniszter vagy a Hivatal
részére. A Koordináló szerv megkeresésére a miniszter vagy a Hivatal 15 napon belül választ ad arra vonatkozóan,
hogy a jóváhagyás szükséges vagy sem. Ha jóváhagyás szükséges, és az még nem áll rendelkezésre, az érintett
szerződést és kötelezettségvállalást a Koordináló szerv a szolgáltatási díj kiszámítása során – a jóváhagyó döntés
véglegessé válásáig – nem veszi figyelembe, és erről tájékoztatja a közszolgáltatót.”
3. §		
A Díjrendelet 6. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) Ha a közszolgáltató által ellátott közszolgáltatási terület év közben változik, a mennyiségi adatok
felülvizsgálatával az 5. § (4) bekezdése szerinti tervezett szolgáltatási díj összege felülvizsgálatra kerül.
(6) A Koordináló szerv az 5. § (5) bekezdésében meghatározott nyilatkozatok benyújtását követően a tárgyhónapot
követő hó 15. napjáig azokat az abban megadott információk teljeskörűsége és hiánytalansága szempontjából
felülvizsgálja, és azok megfelelőségéről értesíti a közszolgáltatót. Ha a közszolgáltató az 5. § (5) bekezdésében
meghatározott nyilatkozatokat hiányosan vagy nem megfelelően nyújtja be, a Koordináló szerv 5 munkanapon
belül megkeresi a közszolgáltatót a hiány pótlására vagy a megfelelőség érdekében történő módosításra.
A megkeresés maradéktalan teljesítéséig a Koordináló szerv a tervezett szolgáltatási díjfizetést nem teljesíti.”
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4. §		
A Díjrendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § (1) E rendeletnek a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról szóló 13/2016.
(V. 24.) NFM rendelet módosításáról szóló 27/2021. (VI. 29.) ITM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított
rendelkezéseit a 2021. július 1-jét követően teljesített hulladékgazdálkodási közszolgáltatás vonatkozásában kell
alkalmazni.
(2) A 2021. év második félévére meghatározott tervezett szolgáltatási díj havi összegéről a Koordináló szerv
2021. július 10. napjáig értesíti – a miniszter és a Hivatal egyidejű értesítésével – a közszolgáltatót. A Koordináló
szerv a 2021. év második félévére vonatkozó tervezett szolgáltatási díjat a 2019. év mint bázisév közszolgáltatási és
pénzügyi adatai és az indokolt szolgáltatási fajlagos költségszámítás szabályai alapján határozza meg.
(3) A Módr.-rel megállapított 5. § (4) bekezdését a 2022. évi tervezett szolgáltatási díjmegállapítása során úgy
kell alkalmazni, hogy a közszolgáltató a 2020. évi közszolgáltatási és pénzügyi adatokat 2021. július 31-ig
küldi meg a Koordináló szerv részére. A Koordináló szerv 2021. december 31-ig – a Módr.-rel megállapított 5. §
(6f ) bekezdésében előírt értesítési kötelezettség betartásával – értesíti a közszolgáltatót a 2022. évi tervezett
szolgáltatási díjról és annak havi összegéről.
(4) A Módr.-rel megállapított 5. § (5) bekezdése szerinti adatszolgáltatást a közszolgáltató első alkalommal
2021. augusztus 5-éig teljesíti a 2021. év július havi közszolgáltatási tevékenysége tekintetében.
(5) A Módr.-rel megállapított 5. § (12) és (13) bekezdését első alkalommal a 2023. évre vonatkozó tervezett
szolgáltatási díj meghatározásakor kell figyelembe venni.
(6) A Koordináló szerv a Módr.-rel megállapított 5. § (4) bekezdése szerinti, a tervezett szolgáltatási díj havi
összegének fizetésére vonatkozó kötelezettségét az 5. § (5) bekezdésében meghatározott kifizetési feltételek
közszolgáltató általi teljesítését követően első alkalommal 2021. augusztus hónapban teljesíti a 2021. év július havi
közszolgáltatási tevékenysége tekintetében.”
5. §		
A Díjrendelet
a)
1. melléklete helyébe az 1. melléklet,
b)
3. melléklete helyébe a 2. melléklet,
c)
4. melléklete helyébe a 3. melléklet
lép.
6. §		
A Díjrendelet 6. § (1) bekezdésében a „naptári negyedévenként” szövegrész helyébe a „havonta” szöveg lép.
7. §		
Hatályát veszti a Díjrendelet
a)
6. § (7), (8), (10) és (11) bekezdése,
b)
6/A. §-a,
c)
2., 5. és 6. melléklete.
8. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
		
		

Dr. Palkovics László s. k.,
innovációért és technológiáért felelős miniszter
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1. melléklet a 27/2021. (VI. 29.) ITM rendelethez
„1. melléklet a 13/2016. (V. 24.) NFM rendelethez

1. Szolgáltatási díj számításának általános képlete
��

Ahol:
𝐷𝐷𝐷𝐷�� : szolgáltatási díj (Ft)

𝐷𝐷𝐷𝐷�� = � 𝑏𝑏𝑏𝑏� ∙ 𝑚𝑚𝑚𝑚� − 𝑀𝑀𝑀𝑀 − 𝑇𝑇𝑇𝑇
���

𝑗𝑗𝑗𝑗: a 4. mellékletben meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység indexe

𝑏𝑏𝑏𝑏� : az adott közszolgáltató j-edik tevékenységének indokolt szolgáltatási fajlagos költsége, amely az önköltség
adatszolgáltatás adataiból meghatározott indokolt szolgáltatási fajlagos költségszámításból származik (Ft/tonna)
𝑚𝑚𝑚𝑚� : az adott közszolgáltató j-edik tevékenységére eső mennyiség (tonna)

𝑀𝑀𝑀𝑀: málusz összeg (Ft)
𝑇𝑇𝑇𝑇: bevétel (Ft)

2. Málusz számításának általános képlete:
��

𝑀𝑀𝑀𝑀 = � 𝑀𝑀𝑀𝑀� ∙ 𝑚𝑚𝑚𝑚�
���

Ahol:
𝑀𝑀𝑀𝑀: málusz összeg (Ft)

𝑀𝑀𝑀𝑀� : a k-adik málusz elem esetében a közszolgáltatónak fizetendő szolgáltatási díjat csökkentő fajlagos, 3. melléklet
szerinti málusz érték (Ft/kg),
𝑚𝑚𝑚𝑚� : a közszolgáltató k-adik máluszát meghatározó mennyiség (kg)
𝑘𝑘𝑘𝑘: a málusz elemek indexe

3. Az indokolt szolgáltatási fajlagos költség számításának általános képlete
𝑏𝑏𝑏𝑏�,� = 0,2 ∙ 𝑏𝑏𝑏𝑏�� + 0,8 ∙ 𝑓𝑓𝑓𝑓�,� ∙ (1 + 𝑟𝑟𝑟𝑟)�
𝑏𝑏𝑏𝑏�� =

�
∑��
��� 𝑓𝑓𝑓𝑓�,� ∙ 𝑚𝑚𝑚𝑚�,� ∙ (1 + 𝑟𝑟𝑟𝑟)
∑��
��� 𝑚𝑚𝑚𝑚�,�

Ahol:
𝑏𝑏𝑏𝑏�,� : az i-edik közszolgáltató j-edik tevékenységére vonatkozó indokolt szolgáltatási fajlagos költsége (Ft/tonna)

𝑏𝑏𝑏𝑏�� : a j-edik tevékenységre vonatkozó fajlagos költségek országos átlaga (Ft/tonna)

𝑓𝑓𝑓𝑓�,� : az i-edik közszolgáltató j-edik tevékenységére vonatkozó fajlagos költsége (Ft/tonna)
𝑚𝑚𝑚𝑚�,� : az i-edik közszolgáltató j-edik tevékenységére eső tárgyévi mennyiség (tonna)
𝑟𝑟𝑟𝑟: a bázis évre meghatározott inflációs ráta (0 ≤ 𝑟𝑟𝑟𝑟 ≤ 1)

4. 2023. évtől a 3. pontban meghatározott képletében a fajlagos költségek országos átlagának súlyszáma évente 5%-kal
emelkedik, míg a közszolgáltató fajlagos költségének súlyszáma 5%-kal csökken. 2022. év esetében a fajlagos költségek
országos átlagának figyelembe vehető súlyszáma 25%, a közszolgáltató fajlagos költségének súlyszáma 75%.”
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2. melléklet a 27/2021. (VI. 29.) ITM rendelethez
„3. melléklet a 13/2016. (V. 24.) NFM rendelethez
1.

A málusz megállapításának szempontjai

A szolgáltatási díj korrekciója során figyelembe vehető málusz elemek által megállapított egy adott tevékenységre eső
összes levonás mértéke nem haladhatja meg a tevékenység éves összes költségének 5%-át, valamint a
közszolgáltatónként adható málusz maximális összege a közszolgáltató teljes éves szolgáltatási díjának 5%-át. A
tevékenységenként 5%-ban korlátozott málusz összeget minden esetben a korlátozás nélkül kiszámított
közszolgáltatónkénti máluszok arányában kell a közszolgáltatóra érvényesíteni.
2.

A máluszok leírása

2.1. A vegyes hulladék gyűjtése (1D)
2.1.1. a vegyes hulladék gyűjtés fajlagos költsége (Ft/kg)
2.2. A zöld hulladék elkülönített gyűjtése (1D)
2.2.1. a zöldhulladék gyűjtés fajlagos költsége (Ft/kg)
2.3. A PMFÜ hulladék elkülönített gyűjtése (2D)
2.3.1. a PMFÜ hulladék gyűjtés fajlagos költsége (Ft/kg)
2.3.2. a PMFÜ hulladék gyűjtés fajlagos mennyisége (kg/fő)
2.4. A lomhulladék elkülönített gyűjtése (1D)
2.4.1. a lomhulladék gyűjtés fajlagos költsége (Ft/kg)
2.5. Az egyéb hulladék elkülönített gyűjtése (1D)
2.5.1. az egyéb hulladék gyűjtés fajlagos költsége (Ft/kg)
2.6. A szelektíven gyűjtött hulladék válogatása (2D)
2.6.1. a válogatás fajlagos költsége (Ft/kg)
2.6.2. az előírt módon hasznosításra kerülő hulladék aránya (%)
2.7. A mechanikai előkezelés (2D)
2.7.1. a mechanikai előkezelés fajlagos költsége (Ft/kg)
2.7.2. eltérítési arány (%)
2.8. A mechanikai és biológiai előkezelés (2D)
2.8.1. a mechanikai és biológiai előkezelés fajlagos költsége (Ft/kg)
2.8.2. eltérítési arány (%)
2.9. A mobil MBH-val végzett mechanikai és biológiai előkezelése (2D)
2.9.1. a mobil MBH-val végzett mechanikai és biológiai kezelés fajlagos költsége (Ft/kg)
2.9.2. eltérítési arány (%)
2.10. Hulladék lerakása (2D)
2.10.1. a hulladék lerakásának fajlagos költsége (Ft/kg)
2.10.2. eltérítési arány (%)
2.11. RDF vizsgálata az MSZ EN 15359:2012 szabványban – vagy azzal egyenértékű más műszaki előírásban –
foglaltaknak megfelelően (2D)
2.11.1. az RDF-nek minősített hulladék vizsgálata megtörtént-e az MSZ EN 15359:2012 szabványban – vagy azzal
egyenértékű más műszaki előírásban – foglaltaknak megfelelően (1/0)
2.11.2. az RDF-nek minősített hulladék minőségi (MSZ EN 15359:2012) szabvány – vagy azzal egyenértékű más műszaki
előírás – szerinti osztály csökkenése (csökkenés szintjének száma)
3.
3.1.
3.2.

A közszolgáltató – málusz függvényben használandó – T��� teljesítményértékét meghatározó képlet:

Ha T��� � > T��� � , akkor
𝑇𝑇𝑇𝑇��� = 0,5 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇��� � + 0,5 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇��� ��� = 0,5 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇��� � + 0,5 ∙ (𝑇𝑇𝑇𝑇��� � − 𝑇𝑇𝑇𝑇��� � )
Ha T��� � ≤ T��� � , akkor
𝑇𝑇𝑇𝑇��� = 𝑇𝑇𝑇𝑇��� �
Ahol:
𝑇𝑇𝑇𝑇��� � : a bázisévben egy tevékenységben az adott közszolgáltató és a legjobb közszolgáltató teljesítményének
különbsége.
𝑇𝑇𝑇𝑇��� � : egy tevékenységben az adott közszolgáltató tárgyévi teljesítményének és a legjobb közszolgáltató
bázisévi teljesítmény (tárgyévre számított) jelenértékének különbsége.
𝑇𝑇𝑇𝑇��� ��� : egy tevékenységben az adott közszolgáltató tárgyévi teljesítményének és bázisévi teljesítménye
(tárgyévre számított) jelenértékének különbsége.
𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀: egy tevékenységben a bázisévi legjobb közszolgáltatói teljesítmény.
𝑇𝑇𝑇𝑇�: a bázisévben az adott málusz elemben a közszolgáltatói országos átlagteljesítmény és a legjobb
közszolgáltatói teljesítmény különbsége.
𝑇𝑇𝑇𝑇��� � , 𝑇𝑇𝑇𝑇��� � , 𝑇𝑇𝑇𝑇��� ��� , 𝑇𝑇𝑇𝑇� változók értékei az adott közszolgáltató teljesítményének elmaradása esetén negatív
értékek, mértékegysége az 1D málusz elemek esetén Ft/kg, 2D málusz elemek esetén mértékegység nélküli
mérőszám.
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4.
5.

A Koordináló szerv a málusz megállapítására vonatkozó függvények értékei és így a málusz pontos kiszámíthatósága
érdekében a honlapján elérhető applikációt (modult) tesz közzé.
Az egyes málusz elemek kiszámítása:
5.1. A közszolgáltató teljesítményét a vegyes hulladék gyűjtés esetén csak a fajlagos költség határozza meg.
5.1.1. A fajlagos málusz érték (Ft/kg) számítására szolgáló – a T = T��� behelyettesítésével alkalmazandó –
függvények:
�, akkor
5.1.2. Ha T��� < T
𝑝𝑝𝑝𝑝�,� (𝑇𝑇𝑇𝑇) = 0,0062163483 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇 � − 0,446 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇 + 0,857361473
�
5.1.3. Ha T��� ≥ T, akkor
𝑝𝑝𝑝𝑝�,� (𝑇𝑇𝑇𝑇) = −0,010666667 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇 � − 0,465666667 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇
5.1.4. Ha T��� ≥ T��� ��� , akkor a málusz értéke 0.
5.2. A közszolgáltató teljesítményét a zöldhulladék elkülönített gyűjtése esetén csak a fajlagos költség határozza
meg.
5.2.1. A fajlagos málusz érték (Ft/kg) számítására szolgáló – a T = T��� behelyettesítésével alkalmazandó –
függvények:
�, akkor
5.2.2. Ha T��� < T
�
�
�
�
𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑝𝑝𝑝𝑝�,� (𝑇𝑇𝑇𝑇) = 12,389 ∙ ( �100)�� + 41,751 ∙ �𝑇𝑇𝑇𝑇�100� + 63,314 ∙ �𝑇𝑇𝑇𝑇�100� + 56,897 ∙ �𝑇𝑇𝑇𝑇�100� + 33,555 ∙ �𝑇𝑇𝑇𝑇�100�
�
�
�
+ 13,569 ∙ �𝑇𝑇𝑇𝑇�100� + 3,893 ∙ �𝑇𝑇𝑇𝑇�100� + 0,844 ∙ �𝑇𝑇𝑇𝑇�100� − 0,34 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇 − 3,682427958
�, akkor
5.2.3. Ha T��� ≥ T
𝑝𝑝𝑝𝑝�,� (𝑇𝑇𝑇𝑇) = −0,115563323 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇
5.2.4. Ha T��� ≥ T��� ��� , akkor a málusz értéke 0.
5.3. A közszolgáltató teljesítményét a PMFÜ hulladék elkülönített gyűjtése esetén a gyűjtött fajlagos mennyiség és
a tevékenység fajlagos költsége együttesen határozza meg.
5.3.1. A fajlagos málusz érték (Ft/kg) számítására szolgáló – a T = T��� behelyettesítésével alkalmazandó –
függvények:
�, akkor
5.3.2. Ha T��� < T
𝑝𝑝𝑝𝑝�,� (𝑇𝑇𝑇𝑇) = 0,021190158 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇 � + 1,434 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇 + 34,94894372
�, akkor
5.3.3. Ha T��� ≥ T
𝑝𝑝𝑝𝑝�,� (𝑇𝑇𝑇𝑇) = −0,002 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇 � − 0,220333333 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇
5.3.4. Ha T��� ≥ T��� ��� , akkor a málusz értéke 0.
5.4. A közszolgáltató teljesítményét a lomhulladék elkülönített gyűjtése esetén csak a fajlagos költség határozza
meg.
5.4.1. A fajlagos málusz érték (Ft/kg) számítására szolgáló – a T = T��� behelyettesítésével alkalmazandó –
függvények:
�, akkor
5.4.2. Ha T��� < T
5.4.3. Ha T���

𝑝𝑝𝑝𝑝�,� (𝑇𝑇𝑇𝑇) = 0,019756348 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇 � + 1,332 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇 + 34,79990139
�
≥ T, akkor

𝑝𝑝𝑝𝑝�,� (𝑇𝑇𝑇𝑇) = −0,002666667 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇 � − 0,268333333 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇
5.4.4. Ha T��� ≥ T��� ��� , akkor a málusz értéke 0.
5.5. A közszolgáltató teljesítményét az egyéb hulladék elkülönített gyűjtése esetén csak a fajlagos költség
határozza meg.
5.5.1. A fajlagos málusz érték (Ft/kg) számítására szolgáló – a T = T��� behelyettesítésével alkalmazandó –
függvények:
�, akkor
5.5.2. Ha T��� < T
�
�
�
�
𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑝𝑝𝑝𝑝�,� (𝑇𝑇𝑇𝑇) = 5,204 ∙ � �100� + 10,71 ∙ �𝑇𝑇𝑇𝑇�100� + 9,183 ∙ �𝑇𝑇𝑇𝑇�100� + 4,199 ∙ �𝑇𝑇𝑇𝑇�100� − 0,378 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇 − 0,197415242
�, akkor
5.5.3. Ha T��� ≥ T
𝑝𝑝𝑝𝑝�,� (𝑇𝑇𝑇𝑇) = −0,003333333 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇 � − 0,306333333 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇
5.5.4. Ha T��� ≥ T��� ��� , akkor a málusz értéke 0.
5.6. A közszolgáltató teljesítményét a szelektív hulladék válogatása esetén a megfelelően hasznosított hulladék
aránya és a tevékenység fajlagos költsége együttesen határozza meg.
5.6.1. A fajlagos málusz érték (Ft/kg) számítására szolgáló – a T = T��� behelyettesítésével alkalmazandó –
függvények:
�, akkor
5.6.2. Ha T��� < T
𝑝𝑝𝑝𝑝�,� (𝑇𝑇𝑇𝑇) = 0,000040542463 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇 � − 45,900618 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇 − 3,161516485
�, akkor
5.6.3. Ha T��� ≥ T
𝑝𝑝𝑝𝑝�,� (𝑇𝑇𝑇𝑇) = −2,747 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇 � −22,34833333 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇 � − 22,238 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇
5.6.4. Ha T��� ≥ T��� ��� , akkor a málusz értéke 0.
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5.7. A közszolgáltató teljesítményét a mechanikai előkezelés esetén a közszolgáltató által elért eltérítési arány és a
tevékenység fajlagos költsége együttesen határozza meg.
5.7.1. A fajlagos málusz érték (Ft/kg) számítására szolgáló – a T = T��� behelyettesítésével alkalmazandó –
függvények:
�, akkor
5.7.2. Ha T��� < T
��
𝑝𝑝𝑝𝑝�,� (𝑇𝑇𝑇𝑇) = 0,00046724799 ∙ �𝑇𝑇𝑇𝑇�100� − 0,05101124 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇 + 1,351296773
�, akkor
5.7.3. Ha T��� ≥ T
𝑝𝑝𝑝𝑝�,� (𝑇𝑇𝑇𝑇) = −7,604 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇 � − 29,07033333 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇 � − 48,62133333 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇 � − 46,46966667 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇 � − 27,758 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇 �
− 10,61166667 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇 � − 2,535666667 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇 � − 1,743666667 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇
5.7.4. Ha T��� ≥ T��� ��� , akkor a málusz értéke 0.
5.8. A közszolgáltató teljesítményét a mechanikai és biológiai előkezelés esetén a közszolgáltató által elért
eltérítési arány és a tevékenység fajlagos költsége együttesen határozza meg.
5.8.1. A fajlagos málusz érték (Ft/kg) számítására szolgáló – a T = T��� behelyettesítésével alkalmazandó –
függvények:
�, akkor
5.8.2. Ha T��� < T
𝑝𝑝𝑝𝑝�,� (𝑇𝑇𝑇𝑇) = −1,48018278052295 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇 � − 2,082 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇 � − 67,622 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇 − 30,35475169
�, akkor
5.8.3. Ha T��� ≥ T
𝑝𝑝𝑝𝑝�,� (𝑇𝑇𝑇𝑇) = −1,457666667 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇 � − 0,742666667 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇 � − 1,457666667 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇
5.8.4. Ha T��� ≥ T��� ��� , akkor a málusz értéke 0.
5.9. A közszolgáltató teljesítményét a mobil MBH-val végzett mechanikai és biológiai előkezelés esetén a
közszolgáltató által elért eltérítési arány és a tevékenység fajlagos költsége együttesen határozza meg.
5.9.1. A fajlagos málusz érték (Ft/kg) számítására szolgáló – a T = T��� behelyettesítésével alkalmazandó –
függvények:
�, akkor
5.9.2. Ha T��� < T
𝑝𝑝𝑝𝑝�,� (𝑇𝑇𝑇𝑇) = 𝑇𝑇𝑇𝑇 � + 0,569259608 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇 + 0,721024584080772
�, akkor
5.9.3. Ha T��� ≥ T
𝑝𝑝𝑝𝑝�,� (𝑇𝑇𝑇𝑇) = −0,124333333 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇 � − 2,667666667 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇 � − 2,997666667 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇
5.9.4. Ha T��� ≥ T��� ��� , akkor a málusz értéke 0.
5.10. A közszolgáltató teljesítményét a hulladék lerakása esetén a közszolgáltató által elért eltérítési arány és a
tevékenység fajlagos költsége együttesen határozza meg.
5.10.1. A fajlagos málusz érték (Ft/kg) számítására szolgáló – a T = T��� behelyettesítésével alkalmazandó –
függvények:
�, akkor
5.10.2. Ha T��� < T
𝑝𝑝𝑝𝑝��,� (𝑇𝑇𝑇𝑇) = 4576047 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇�� + 35871957,698 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇 � + 126541271,78 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇 � + 264524273,075 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇 � + 362884301,329
∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇 � + 341361099,832 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇 � + 222996160,461 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇 � + 99890442,995 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇 � + 29364392,327 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇 �
+ 5115400,372 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇 + 401040,4861
�, akkor
5.10.3. Ha T��� ≥ T
𝑝𝑝𝑝𝑝��,� (𝑇𝑇𝑇𝑇) = −0,044192197 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇 � − 0,546666667 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇 � − 2,096666667 ∙ 𝑇𝑇𝑇𝑇
5.10.4. Ha T��� ≥ T��� ��� , akkor a málusz értéke 0.
5.11. A közszolgáltató teljesítményét az RDF vizsgálata az MSZ EN 15359:2012 szabványban foglaltaknak
megfelelően málusz elem esetén a szabványnak megfelelő vizsgálat megléte, és a szabványnak megfelelő
minőségi osztály csökkenés együttesen határozza meg.
5.11.1. A fajlagos málusz érték (Ft/kg) számítására szolgáló konstans függvények:
5.11.2. Ha a közszolgáltató nem végezte el a szabványnak megfelelő vizsgálatot, akkor
𝑝𝑝𝑝𝑝��,� = 0,5 ∙ 1,206
5.11.3. Ha a közszolgáltató elvégezte a szabványnak megfelelő vizsgálatot, és az RDF minőségi besorolási
osztálya egy szintet csökkent, akkor
𝑝𝑝𝑝𝑝��,� = 1 ∙ 1,206
5.11.4. Ha a közszolgáltató elvégezte a szabványnak megfelelő vizsgálatot, és az RDF minőségi besorolási
osztálya kettő szintet csökkent, akkor
𝑝𝑝𝑝𝑝��,� = 1,5 ∙ 1,206
5.11.5. Ha a közszolgáltató elvégezte a szabványnak megfelelő vizsgálatot, és az RDF minőségi besorolási
osztálya kettőnél több szintet csökkent, akkor
𝑝𝑝𝑝𝑝��,� = 2 ∙ 1,206
5.11.6. Ha a közszolgáltató elvégezte a szabványnak megfelelő vizsgálatot, és az RDF minőségi besorolási
osztálya nem csökkent, akkor a málusz értéke 0. ”
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3. melléklet a 27/2021. (VI. 29.) ITM rendelethez
„4. melléklet a 13/2016. (V. 24.) NFM rendelethez

A szolgáltatási díj alapját képező közvetlen fajlagos költség elemzéssel érintett
hulladékgazdálkodási tevékenységek és azok indexe

1.

A

B

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység

„j” index

2.

Vegyes hulladék gyűjtése

1

3.

Szerves hulladék elkülönített gyűjtése

2

4.

PMFÜ hulladék elkülönített gyűjtése

3

5.

Lomhulladék elkülönített gyűjtése

4

6.

Egyéb hulladék elkülönített gyűjtése

5

7.

Átrakás

6

8.

Válogatás

7

9.

Komposztálás

8

10.

Mechanikai előkezelés

9

11.

Mechanikai-biológiai előkezelés

10

12.

Mobil MBH

11

13.

Lerakás

12

14.

Közvetlen hasznosítás

13

15.

Vegyes hulladék energetikai hasznosítása

14
”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1400/2021. (VI. 29.) Korm. határozata
COVID-19 vakcina Cseh Köztársaság részére történő ismételt kölcsönbe adásáról
A Kormány, figyelemmel a koronavírus-világjárvány következtében előállt európai járványügyi helyzetre
1. dönt az állam tulajdonában álló, 100 620 adag Comirnaty (PFIZER) vakcina (a továbbiakban együtt: vagyonelemek)
kölcsönbe adásáról a Cseh Köztársaság részére;
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a Nemzeti Népegészségügyi Központ és a külgazdasági és
külügyminiszter bevonásával – tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a Magyar Állam
képviseletében a vagyonelemekre vonatkozó kölcsönszerződés a Cseh Köztársaság képviselőjével megkötésre
kerüljön;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a Nemzeti Népegészségügyi Központ bevonásával –
gondoskodjon a vagyonelemeknek az 1. pontban meghatározott célból történő rendelkezésre bocsátásáról.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1401/2021. (VI. 29.) Korm. határozata
az állami fenntartásban álló egyes egészségügyi intézményeket érintő hűtés- és fűtéskorszerűsítési
beruházások energiahatékonysági szolgáltatási konstrukció keretében történő megvalósításáról
A Kormány
1. egyetért a Megújuló Kórházak 2020. Program megvalósítására vonatkozó feladatok teljesítésével, és a Megújuló
Kórházak 2020. Program keretében az állami fenntartásban álló egyes egészségügyi intézmények hűtés- és
fűtéskorszerűsítésének energiahatékonysági szolgáltatás nyújtása típusú szerződés keretei között történő
megvalósításával (a továbbiakban: energiahatékonysági beruházás);
2. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere
bevonásával tegye meg a szükséges intézkedéseket az energiahatékonysági beruházás előkészületeihez és
megvalósításához;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét és az energiapolitikáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon
az energiahatékonysági beruházással elért energiamegtakarítás nyomon követési és hitelesítéshez szükséges
feladatok végrehajtásáról.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
energiapolitikáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1402/2021. (VI. 29.) Korm. határozata
az EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú („Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás fejlesztése”
című) projekt összköltségének növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontjában foglalt
feladatkörében eljárva
a)
egyetért az EFOP-2.2.1-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú, „Gyermek sürgősségi, baleseti ellátás
fejlesztése” című projekt (a továbbiakban: projekt) összköltségének az 1. melléklet szerinti növelésével,
b)
az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló
17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy a projekt
keretemelése és annak végrehajtása során a Korm. rendelet 5. §-a ne kerüljön alkalmazásra,
c)
egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2021. október 31.
2. A Kormány egyetért azzal, hogy a projekt esetén a Heim Pál Gyermekkórház projektrész költsége az 1. mellékletben
foglalt táblázat G oszlopában meghatározott, összesen legfeljebb 6 903 403 053 forint összegű költség – az Uniós
fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.)
Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján – a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény
Uniós fejlesztések fejezetében az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) hazai
társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön finanszírozásra.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
folyamatosan
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
4. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.)
Korm. határozat
a)
1. pont e) alpontjában az „52,22” szövegrész helyébe az „53,46” szöveg,
b)
1. mellékletében foglalt 2. táblázat C:4 mezőjében a „19,67 (ebből VEKOP: 2,10; ebből indikatív önerő: 5,67)”
szövegrész helyébe a „16,84 (ebből indikatív önerő: 6,91)” szöveg,
c)
2. mellékletében foglalt táblázat D:32 mezőjében a „14,00 (ebből VEKOP: 2,10)” szövegrész helyébe
a „9,94” szöveg,
d)
2. mellékletében foglalt táblázat E:32 mezőjében a „–” szövegrész helyébe a „6,91” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

C
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1. melléklet az 1402/2021. (VI. 29.) Korm. határozathoz
D

E

F

G

H

I

Változás legfeljebb

1.

(forint)

Projekt azonosító
száma

A Versenyképes

Hatályos
Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve

2.

összköltség

Az EFOP

(forint)

keretében
finanszírozandó
összeg

KözépMagyarország
Operatív Program
keretében
finanszírozandó
összeg

Módosítást
Az 549/2013. (XII. 30.)
Korm. rendelet 6. §
(1) bekezdés b) pontja
alapján a EFOP hazai
társfinanszírozás terhére

követő
Összköltségváltozás
(E+F+G)

összköltség
(forint)

finanszírozandó összeg

A projekt célja országos,

Főigazgatóság

legmagasabb progresszivitási

(konzorciumvezető)

szintű gyermekbaleseti

Heim Pál Gyermekkórház,
EFOP-2.2.1-VEKOP16-2016-00001

Gyermek
sürgősségi, baleseti
ellátás fejlesztése

és gyermeksürgősségi

Debreceni Egyetem,
Pécsi Tudományegyetem,
Szegedi Tudományegyetem,
Petz Aladár Megyei Oktató
Kórház,
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Egyetemi Oktató
Kórház

Projekt rövid bemutatása

legfeljebb

Országos Kórházi

3.

J

ellátóközpont (III. a. szint), és
14 049 500 000

– 1 965 372 515

– 2 100 000 000

+ 6 903 403 053

+ 2 838 030 538

16 887 530 538

vidéki ellátást biztosító országos
háromszintű (I. szint, II. szint
és III. szint) gyermekbaleseti
és gyermeksürgősségi
ellátóhálózat létrehozása, továbbá
gyermektraumatológia kialakítása.
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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.

