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III.

Kormányrendeletek

A Kormány 639/2021. (XI. 19.) Korm. rendelete
a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és
a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak
meghatározásáról, valamint a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról,
valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet
módosításáról
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. §		
A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Közép-európai
Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak meghatározásáról, valamint
a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai
Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése a következő 37. ponttal
egészül ki:
(A HEPA NZrt.)
„37. a miniszter szakmai irányítása és felügyelete mellett ellátja a magyar állam tulajdonában álló Airbus
A330-243F típusú szállítógép (MSN1578) hasznosításával összefüggő feladatokat.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 21/2021. (XI. 19.) NVTNM rendelete
állami tulajdonú légi jármű tulajdonosi joggyakorlójának kijelöléséről
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 144. § 1. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 3. § (2a) bekezdése alapján az állami tulajdonban álló
Airbus A330-243F típusú szállítógép (gyártási sorozatszám: MSN1578) felett az államot megillető tulajdonosi
jogok és kötelezettségek összességének gyakorlójaként 2023. március 31-ig a HEPA Magyar Exportfejlesztési
Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Társaságot (cégjegyzékszám: 01-10-049939, székhely: 1027 Budapest,
Kacsa utca 15–23.) jelölöm ki.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Mager Andrea s. k.,

		
		

nemzeti vagyon kezeléséért felelős
tárca nélküli miniszter

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 56/2021. (XI. 19.) ITM rendelete
a minimális építőipari rezsióradíj 2021. évi mértékéről
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (2a) bekezdés 2. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 8. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
Az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építőipari rezsióradíj 2021. évre meghatározott,
általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 4530 forint/óra.
2. §		
A minimális építőipari rezsióradíj egyes költségnemeire vonatkozó értékeket az 1. melléklet tartalmazza.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.
4. §		
Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
5. §		
E rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
6. §		
Hatályát veszti a minimális építőipari rezsióradíj 2020. évi mértékéről szóló 17/2020. (VI. 12.) ITM rendelet.
		
		

Dr. Palkovics László s. k.,
innovációért és technológiáért felelős miniszter
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1. melléklet az 56/2021. (XI. 19.) ITM rendelethez
A minimális építőipari rezsióradíj költségnemei és értékei
A

B
A vállalkozások 2020. évi

1.

Megnevezés

tényadataiból egy munkaórára
számított érték,
Ft/óra

Alapbér [2021. évben havi 219 000 Ft alapbérrel (garantált bérminimum) és
174 munkaórával számolva]

1259

3.

Pótlékok, kiegészítő fizetés

419

4.

Foglalkoztatói járulékok:
– Szociális hozzájárulási adó 15,5%
– Szakképzési hozzájárulás 1,5%

260
25

5.

Szállásköltség

23

6.

Csoportos személyszállítás

298

7.

Védőruha, védőfelszerelés

15

8.

Munkahelyi szociális szolgáltatás

59

9.

Munkaegészségügyi szolgáltatás

75

10.

Munkavédelmi költség

24

11.

Ügyvitel, munkahelyi irányítás költsége

998

12.

Rezsianyag, munkahelyi energia költség

47

13.

Felvonulás, munkahelyi berendezkedés, ideiglenes létesítmények költsége

14

2.

14.

Szerszámhasználat

20

15.

Értékcsökkenési leírás

63

16.

Nyomtatvány, írószer

3

17.

Postaköltség

3

18.

Telefonköltség

5

19.

Bankköltség

15

20.

Egyéb szolgáltatás:
– minőségbiztosítás, környezetvédelem

2

21.

Kötelező adó, járulék:
– iparűzési adó 2%
– innovációs járulék 0,3%

81
1

22.

Biztosítások

23.

2–22. sor összesen

24.

Produktivitási érték (ledolgozott napok alapján)

25.

Improduktív órák költsége
[23. sor összesen × (1,00 – 0,8716)]

26.

Veszteségidő aránya

27.

Veszteségidő költsége
(23. sor összesen × 0,065)

28.

Elvárt eredmény

29.

Elvárt eredmény értéke
(23.+25.+27. sor összesen × 0,02)

30.

Mindösszesen 23.+25.+27.+29. sor

12
3721
87,16%
478
6,50%
242
2,00%
89
4530
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A pénzügyminiszter 13/2021. (XI. 19.) PM rendelete
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi
LIII. törvény, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni
korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény alapján elkészítendő belső szabályzat
kötelező tartalmi elemeiről szóló 21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelet módosításáról
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 77. §
(1) bekezdésében, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó
intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény 17. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. és 10. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §

(1) A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény,
valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések
végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény alapján elkészítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről szóló
21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelet [a továbbiakban: 21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelet] 1. § b) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
[A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben
(a továbbiakban: Pmt.) meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére a szolgáltató által
elkészítendő, a Pmt. 65. § (1) bekezdése szerinti belső szabályzat kötelező tartalmi elemei a következők:]
„b) az ügyfél-átvilágításhoz kapcsolódóan
ba) az ügyfél azonosításának, üzleti kapcsolat létesítése esetén az ügyfél kockázati szintbe történő besorolásának,
a személyazonosság igazoló ellenőrzésének,
bb) a tényleges tulajdonos azonosításának,
bc) az üzleti kapcsolat célját és tervezett jellegét feltáró tevékenységnek,
bd) az üzleti kapcsolat és az üzleti kapcsolat fennállása során az ügyletek folyamatos figyelemmel kísérésének,
ennek keretében az ügyfél kockázati szintje ellenőrzésének és a kockázati szint változása esetén megteendő
intézkedéseknek, valamint ehhez kapcsolódóan az összetett és szokatlan ügyletek és pénzügyi műveletek különös
figyelemmel kísérésének és elemzésének, valamint
be) az üzleti kapcsolatra vonatkozó adatok, okiratok naprakészen tartásának
belső eljárási rendje,”
(2) A 21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelet 1. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben
(a továbbiakban: Pmt.) meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére a szolgáltató által
elkészítendő, a Pmt. 65. § (1) bekezdése szerinti belső szabályzat kötelező tartalmi elemei a következők:]
„j) a Pmt. hatálya alá tartozó tevékenység ellátásában részt vevő vezetők és foglalkoztatottak felvétele során
a megfelelő szakmai képességek biztosítására, valamint az ügyfelekkel kapcsolatba kerülő foglalkoztatottak
képzésére, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzését és megakadályozását célzó képzési
programokon történő részvételére vonatkozó előírások,”
(3) A 21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelet 1. § o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben
(a továbbiakban: Pmt.) meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére a szolgáltató által
elkészítendő, a Pmt. 65. § (1) bekezdése szerinti belső szabályzat kötelező tartalmi elemei a következők:]
„o) a speciális ügyfél-átvilágítás esetkörei és belső eljárási rendje, ideértve az Európai Unió tagállamában székhellyel
rendelkező szolgáltatóval történő levelező kapcsolat létesítése előtt a Pmt. 24/A. § (5) bekezdésének megfelelően
kockázatérzékenységi megközelítés alapján alkalmazandó ügyfél-átvilágítási intézkedések belső eljárási rendjét is;”
(4) A 21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelet 1. §-a a következő q) és r) ponttal egészül ki:
[A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben
(a továbbiakban: Pmt.) meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére a szolgáltató által
elkészítendő, a Pmt. 65. § (1) bekezdése szerinti belső szabályzat kötelező tartalmi elemei a következők:]
„q) a kockázatok csökkentése és kezelése érdekében meghatározott belső eljárásrend,
r) a belső eljárásrend megfelelőségének és működésének ellenőrzése (tesztelése) céljából működtetett külső
ellenőrzési funkció leírása.”
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2. §		
A 21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelet a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § A Pmt. 1. § (1) bekezdés a)–e) pontjában meghatározott szolgáltatók által a Pmt. 60. §-ában foglaltak alapján
kidolgozott csoportszintű politikáknak és eljárásoknak ki kell terjedniük az 1. § b), j), q) és r) pontjában foglaltak
tartalmi elemeire is, beleértve különösen a b) és q) pontban foglalt információk csoporton belüli megosztásának
részletszabályait.”
3. §		
A 21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő negyvenötödik napon lép hatályba.
		

Varga Mihály s. k.,

		

pénzügyminiszter

1. melléklet a 13/2021. (XI. 19.) PM rendelethez
A 21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelet 2. melléklet 2. pontja a következő 2.7. alponttal egészül ki:
(Termékhez, szolgáltatáshoz, ügylethez vagy szállítási csatornához kapcsolódó kockázati tényezők)
„2.7. pénzösszeg elszámolását, illetve pénzösszeg elszámolására irányuló ügylet teljesítését is magában foglaló
levelező kapcsolatok;”
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IX. Határozatok tára

A köztársasági elnök 591/2021. (XI. 19.) KE határozata
rektori megbízásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés d) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
37. § (8) bekezdése alapján – az innovációért és technológiáért felelős miniszternek a fenntartóval egyetértésben
tett javaslatára – az Edutus Egyetemen Némethné dr. Gál Andrea Ilona főiskolai tanárt a 2021. december 1. napjától
2024. november 30. napjáig terjedő időtartamra megbízom a rektori feladatok további ellátásával.
Budapest, 2021. október 12.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. október 21.
		
		

Dr. Palkovics László s. k.,
innovációért és technológiáért felelős miniszter

KEH ügyszám: KEH/04484-2/2021.

A Kormány 1810/2021. (XI. 19.) Korm. határozata
a Magyar Állam által megvásárolt Airbus A330-243F típusú szállítógép (MSN1578) hasznosításáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a Magyar Állam által megvásárolt Airbus A330-243F típusú szállítógép (MSN1578)
(a továbbiakban: szállítógép) hasznosításával összefüggő feladatokat a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Ügynökség) lássa el és a szállítógép
hasznosítására a WIZZ Air Hungary Légiközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhelye:
1103 Budapest, Kőér utca 2/A B. ép. II–V, cégjegyzékszáma: 01-10-140174) (a továbbiakban: WIZZ Air Hungary Zrt.)
szerződést kössön;
2. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert és a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy
– a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság útján – gondoskodjanak a szállítógép
tekintetében a Külgazdasági és Külügyminisztérium vagyonkezelői jogának megszüntetéséről;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
az e határozat közzétételét követő 30 napon belül
3. a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7/A. § (1) bekezdés e) pontja alapján a szállítógép felett
az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlójaként jogszabállyal kijelölhető
személyként határozza meg az Ügynökséget;
4. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy intézkedjen a 3. pont szerinti személy
tulajdonosi joggyakorlóként történő kijelöléséről;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a 2. pontban foglalt feladat teljesülését követő 30 napon belül
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5. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy gondoskodjon arról, hogy az Ügynökség a szállítógépet
a szerződés keretében a WIZZ Air Hungary Zrt. hasznosításába adja;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
a 4. pont szerinti feladat végrehajtását követő 30 napon belül
6. az 5. ponthoz kapcsolódóan akként dönt, hogy
a)
a hasznosításba adás tekintetében – a szállítógép közfeladatellátásban betöltött szerepéhez fűződő
társadalmi cél érdekében – a versenyeztetés az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 24. §
(2) bekezdés e) pontja alapján mellőzhető,
b)
a szerződés csak olyan tartalommal köthető meg, amely biztosítja a külgazdasági és külügyminiszter
számára az általa meghatározott időtartamban és desztinációban a hasznosítási jogviszony hatálya
alatt a szállítógépnek a közfeladatellátáshoz szükséges és az előírásoknak megfelelő, feltétel nélküli
igénybevételét;
7. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli
a)
a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 8. Központi kezelésű előirányzatok cím, 5. A HEPA Magyar
Exportfejlesztési Ügynökség NZrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcímmel,
valamint azon belül az 1. A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség NZrt. tulajdonosi joggyakorlásával
kapcsolatos bevételek jogcímcsoporttal és a 2. A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség NZrt. tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos kiadások jogcímcsoporttal,
b)
a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv2.)
1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 8. Központi kezelésű előirányzatok cím,
4. A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség NZrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és
kiadások alcímmel, valamint azon belül az 1. A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség NZrt. tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos bevételek jogcímcsoporttal és a 2. A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség
NZrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások jogcímcsoporttal
történő kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében azonnal
a b) alpont tekintetében a Kvtv2. 1. mellékletének hatálybalépését követően azonnal
8. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a szállítógép üzemeltetéséhez, valamint a kormányzati
repülésekhez biztosított előirányzatot fejezet irányítói hatáskörében csoportosítsa át a 7. pontban létrehozott
kiadási előirányzatok javára;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
a 2021. évben a 4. pontban foglalt feladat végrehajtását követően azonnal
a 2022. évben a Kvtv2. 1. mellékletének hatálybalépését követően azonnal
9. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – amennyiben a szállítógép hasznosításából származó elszámolt költségvetési
bevételek összege meghaladja a szállítógép tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos elszámolt költségvetési
kiadásainak összegét – a külgazdasági és külügyminiszter javaslata alapján biztosítson a bevételek és kiadások
különbségével egyező mértékű többletforrást a Kvtv2. XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet javára.
Felelős:
pénzügyminiszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1811/2021. (XI. 19.) Korm. határozata
a nemzeti park igazgatóságok, a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság, valamint a Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ támogatási kérelmeinek
a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetendő, gazdaságfejlesztést célzó projektek megvalósítására
irányuló felhívásaira történő benyújtáshoz való hozzájárulásról
A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése alapján hozzájárul ahhoz, hogy
1. a VP4-10.1.1-21 kódszámú, „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” című, gazdaságfejlesztést célzó projekt
megvalósítására irányuló felhívásra
1.1. az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság,
1.2. a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság,
1.3. a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság,
1.4. a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság,
1.5. a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság,
1.6. a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság,
1.7. a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság,
1.8. a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság,
1.9. a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság,
1.10. az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság,
1.11. a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság;
2. a VP4-11.1.1.-11.2.1.-21 kódszámú, „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása”
című, gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra
2.1. a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság,
2.2. a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság,
2.3. a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság;
3. a VP4-10.2.1.1-21 kódszámú, „A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának
in situ megőrzése” című, gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra
3.1. az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság,
3.2. a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság,
3.3. a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság,
3.4. a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság,
3.5. a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság,
3.6. a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság,
3.7. a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság,
3.8. a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság,
3.9. a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság,
3.10. az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság,
3.11. a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
3.12. a Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ;
4. a VP4-12.1.1-16 kódszámú, „Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések” című,
gazdaságfejlesztést célzó projekt megvalósítására irányuló felhívásra
4.1. az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság,
4.2. a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság,
4.3. a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság,
4.4. a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság,
4.5. a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság,
4.6. a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság,
4.7. a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság,
4.8. a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság,
4.9. a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság,
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4.10. az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság,
4.11. a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
támogatási kérelmet nyújtson be.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1812/2021. (XI. 19.) Korm. határozata
az EFOP-4.1.6-16-2017-00021 azonosító számú („Győri Tankerületi Központ támogató szerepének erősítése”
című) projekt támogatásának további növeléséről
A Kormány
1. a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
egyetért az EFOP-4.1.6-16-2017-00021 azonosító számú, „Győri Tankerületi Központ támogató szerepének erősítése”
című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának 1. melléklet szerinti növelésével;
2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet
szerinti módosításáról.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2022. január 15.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B
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1. melléklet az 1812/2021. (XI. 19.) Korm. határozathoz
C

D

E
Az EFOP keretében

1.

Projekt azonosító

Projekt

Kedvezményezett

Eredeti támogatás

finanszírozandó

száma

megnevezése

neve

(forint)

összeg
(forint)

2.

EFOP-4.1.6-162017-00021

Győri
Tankerületi
Központ
támogató
szerepének
erősítése

Győri
Tankerületi
Központ

144 708 492

16 845 621

F

G

Megnövelt összköltség
legfeljebb

Projekt rövid bemutatása

(forint)

161 554 113

A projekt célja a
9023 Győr, Bárczi Gusztáv utca 2.,
9025 Győr, Márvány utca 4.,
9200 Mosonmagyaróvár, Szent István Király út 97.
alatti köznevelési intézmények infrastrukturális
fejlesztése.
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A Kormány 1813/2021. (XI. 19.) Korm. határozata
az IKOP-3.1.0-15-2019-00019 azonosító számú „H5–H6/H7 vonalak összekötése – az észak-déli városielővárosi gyorsvasút fejlesztésének előkészítése” projekt kiemelt társadalmi igényeken alapuló
módosításáról és ezzel összefüggésben az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési
keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány
a)
a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt
feladatkörében eljárva egyetért az IKOP-3.1.0-15-2019-00019 azonosító számú, „H5–H6/H7 vonalak
összekötése – az észak-déli városi-elővárosi gyorsvasút fejlesztésének előkészítése” megnevezésű projekt
(a továbbiakban: Projekt) műszaki tartalmának módosításával, valamint a Projekt támogatásának növelésével,
az 1. melléklet szerint;
b)
egyetért a Projekt támogatásából nettó 2 345 776 499 forint összegnek az Integrált Közlekedésfejlesztési
Operatív Program 3.1. beruházási prioritás többletkötelezettség-vállalásának terhére történő
finanszírozásával;
c)
az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló
17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet] 6/A. §-a alapján úgy határoz,
hogy a projektek javasolt műszaki-szakmai tartalmának bővítéséhez kapcsolódó, azzal arányos keretemelése
és annak végrehajtása során a 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet 3. és 5. §-át nem kell alkalmazni;
d)
felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a Projekt támogatási
szerződésének 1. melléklet szerinti módosításáról;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a többletforrás rendelkezésre állását követően azonnal
e)
felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető
miniszter bevonásával – ha nem szükséges a b) alpont szerinti többletkötelezettség-vállalás az Integrált
Közlekedésfejlesztési Operatív Program teljes forrásfelhasználásához – gondoskodjon a többletkötelezettségvállalásnak a 2021–2027 közötti európai uniós programozási időszak forrásai terhére történő haladéktalan
átforgatásáról és elszámolásáról, amint erre a vonatkozó európai uniós szabályozás lehetőséget biztosít.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2023. december 31.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016.
(V. 18.) Korm. határozat
a)
1. pont f ) alpont fa) pont fab) alpontjában a „127,11%-áig” szövegrész helyébe a „128,12%-áig” szöveg,
b)
1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat C:2 mezőjében a „294,371” szövegrész helyébe a „296,717” szöveg,
c)
2. mellékletében foglalt táblázat D:76a mezőjében a „13,7” szövegrész helyébe a „14,43” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

C

D

E

1.

F
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1. melléklet az 1813/2021. (XI. 19.) Korm. határozathoz
G

H

I

J

Projekt eredeti forrásszerkezete

Projekt részére
a Magyarország
központi

2.

költségvetéséről

Projekt azonosító
száma

Projekt
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

támogatási
intenzitása

Projekt Integrált

szóló törvényben

Közlekedésfejlesztési

meghatározott Uniós

Operatív Program

fejlesztések fejezet

(a továbbiakban:

(a továbbiakban:

IKOP) keretében

Fejezet), Állami

finanszírozandó

költségvetési

támogatásának

kedvezményezettek

összege

sajáterő támogatása

(nettó milliárd forint)

előirányzata
(a továbbiakban: ÁKST)

3.

terhére finanszírozni
tervezett támogatás
(forint)

K

L

M

Változás

N

O

P

Q

R

Projekt forrásszerkezete a módosítás után

Projekt részére a Fejezet Integrált
Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) előirányzatának

Projekt részére az IKOP-előirányzat hazai

Projekt részére az IKOP-előirányzat hazai

(a továbbiakban: IKOP-előirányzat) hazai

társfinanszírozása terhére biztosítandó forrás

társfinanszírozása terhére biztosítandó forrás

társfinanszírozása terhére biztosítandó forrás

(forint)

(forint)

Projekt le nem vonható,
az Európai Unió
(a továbbiakban: EU)

Az EU felé nem

felé el nem számolható

elszámolható egyéb

általános forgalmi

költségek IKOP hazai

adó (a továbbiakban:

társfinanszírozás

ÁFA) IKOP hazai

terhére

társfinanszírozás

(forint)

Projekt IKOP

Projekt részére

keretében

a Fejezet

finanszírozandó

ÁKST terhére

támogatásának

finanszírozni

összege

tervezett

(nettó milliárd

támogatás

forint)

(forint)

(forint)
Projekt IKOP

Projekt le nem
vonható, az EU felé

Az EU felé nem

el nem számolható

elszámolható egyéb

ÁFA IKOP hazai

költségek IKOP hazai

társfinanszírozás

társfinanszírozás terhére

terhére

(milliárd forint)

Projekt részére

keretében

a Fejezet ÁKST

finanszírozandó

terhére finanszírozni

támogatásának

tervezett

összege

támogatás

(nettó milliárd forint)

(milliárd forint)

Projekt le nem
vonható, az EU felé
el nem számolható
általános forgalmi
adó (a továbbiakban:
ÁFA) IKOP hazai
társfinanszírozás terhére

(milliárd forint)

terhére

Projekt összköltsége
(nettó milliárd forint)

(milliárd forint)

Projekt rövid bemutatása

Az EU felé nem
elszámolható egyéb
költségek (XIX. Uniós
fejlesztések fejezet IKOP
hazai társfinanszírozás
terhére)
(milliárd forint)

(milliárd forint)

4.

IKOP-3.10-152019-00019

H5–H6/
H7 vonalak
összekötése –
az észak-déli
városi-elővárosi
gyorsvasút
fejlesztésének
előkészítése

Budapest Fejlesztési
Központ Zrt.
(konzorciumvezető) és
a MÁV-HÉV
Helyiérdekű Vasút
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
konzorciuma

100%

10,908

0

2,685

0

3,518

0

0,929

0

14,426

0

3,614

0

14,426

H5 HÉV-vonal Békásmegyer–Szentendre szakasza, valamint
a H6/H7 HÉV-vonalak rekonstrukciójának és utóbbiak Kálvin
térig történő meghosszabbításának teljes körű előkészítése,
a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás megindításához
szükséges tartalmú és részletezettségű terveinek,
tenderdokumentációjának elkészítése, továbbá az északi és
déli HÉV-vonalak összekötésének Részletes Megvalósíthatósági
Tanulmány szintű előkészítése.
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A Kormány 1814/2021. (XI. 19.) Korm. határozata
a KEHOP-1.3.0. és KEHOP-1.4.0. azonosító jelű felhívás keretében új projektek nevesítéséről, valamint
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1084/2016. (II. 29.) 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 c) pontjában meghatározott
jogkörében eljárva
a)
egyetért a „Kvassay-szivattyútelep megvalósítása és a Kvassay Vízerőtelep energetikai és gépészeti
rekonstrukciója és fejlesztése”, valamint az „Árvízbiztonság növelése a NYUDUVIZIG területén” című
projektek 1. melléklet szerinti kiemelt projektként történő nevesítésével, valamint a projekthez kapcsolódó
megvalósítási feladatok 1. melléklet szerinti finanszírozásával,
b)
felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az irányító hatóság útján gondoskodjon
a KEHOP-módosítás Európai Bizottság általi elfogadását követően az a) alpontban foglalt projektek REACT EU
forrás terhére történő elszámolásáról,
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a forrás-felülvizsgálatot követően azonnal
c)
egyetért azzal, hogy a „Kvassay-szivattyútelep megvalósítása és a Kvassay Vízerőtelep energetikai és
gépészeti rekonstrukciója és fejlesztése” című projekt megvalósítását az Országos Vízügyi Főigazgatóság mint
konzorciumvezető és a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság konzorciuma végezze,
d)
egyetért azzal, hogy az „Árvízbiztonság növelése a NYUDUVIZIG területén” című projekt megvalósítását
az Országos Vízügyi Főigazgatóság mint konzorciumvezető és a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
konzorciuma végezze.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat] 2. melléklete az 1. melléklet
szerint módosul.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

9702

1. melléklet az 1814/2021. (XI. 19.) Korm. határozathoz
1. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 48m. sorral egészül ki:
[A

1.

Felhívás
azonosító jele

48m. KEHOP-1.3.0.

B

Projekt megnevezése

Kvassay-szivattyútelep
megvalósítása és
a Kvassay Vízerőtelep
energetikai és gépészeti
rekonstrukciója és
fejlesztése

C

Támogatást igénylő neve

Országos Vízügyi
Főigazgatóság
(konzorciumvezető)
Közép-Duna-völgyi
Vízügyi Igazgatóság

D

E

Projekt

Magyarország központi

F

indikatív

költségvetéséből

Projekt

támogatási

megtéríthető indikatív

benyújtásának

kerete

önerő

várható ideje

(Mrd Ft)

(Mrd Ft)

13,30

–

2021

G

Szakmai elvárások]

A klímaváltozás következtében az egyre
sűrűbben jelentkező alacsony és extrém
alacsony dunai vízszintek és vízhozamok
időszakában a Ráckevei (Soroksári) Duna-ág
északi vízpótlása egy új szivattyútelep
megépítésével és üzembe helyezésével
biztosítható. A Kvassay Vízlépcső területén
megvalósuló vízkivételi művel lehetővé válik
a Budapest, Vigadó téri vízmércén mért
0 centiméteres vízállás alatt is mintegy
30 m3/s vízhozam beemelhetősége
a Dunából a Ráckevei (Soroksári) Duna-ágba.
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[A

1.

69f.

Felhívás
azonosító jele

KEHOP-1.4.0.

B

Projekt megnevezése

Árvízbiztonság növelése
a NYUDUVIZIG területén

C

Támogatást igénylő neve

Országos Vízügyi
Főigazgatóság
(konzorciumvezető)
Nyugat-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság

D

E

Projekt

Magyarország központi

F

indikatív

költségvetéséből

Projekt

támogatási

megtéríthető indikatív

benyújtásának

kerete

önerő

várható ideje

(Mrd Ft)

(Mrd Ft)

2,67

–

2021

G

Szakmai elvárások]

A projekt átfogó célja, hogy
a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
kezelésében lévő védművek előírás szerinti
kiépítésével, valamint műtárgyak, árvízcsúcscsökkentő tározók fejlesztésével és
a vízfolyások megfelelő vízszállítási,
vízlevezető kapacitásának kiépítésével
csökkentse az árvízi kockázat kialakulását.
A projektben a Szentgotthárd és Sárvár
közötti folyószakasz árvízvédelmi fejlesztése,
a Gyöngyös-patak 11+940 – 16+030 km
szelvények közötti szakaszának átfogó
mederrendezése, valamint a Gyöngyös-patak
11+967 fkm szelvényében lévő vízrajzi
törzsállomás hálózati áramellátásának
felújítása történik meg.
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2. Az 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 69f. sorral egészül ki:

9703

9704
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A Kormány 1815/2021. (XI. 19.) Korm. határozata
a KEHOP-3.2.1-15-2017-00026 azonosító számú („Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése
Heves megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő
rendszerre” című) projekt költségnövekményéhez szükséges forrás biztosításáról, valamint a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány
a)
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] 4. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva egyetért
a KEHOP-3.2.1-15-2017-00026 azonosító számú, „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése
Heves megye egyes térségeiben, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő
rendszerre” című projekt (a továbbiakban: projekt) támogatásának növelésével, az 1. melléklet szerint;
b)
a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 44/C. § (4) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva jóváhagyja
a 2014–2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, valamint
a kötelezettségvállalási szükségletről szóló 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében
foglalt táblázat E:42 mezőjében meghatározott maximális kötelezettségvállalási szintet meghaladó
kötelezettségvállalás megtételét a projekt vonatkozásában 264 925 387 forint összegben;
c)
egyetért a projekt esetében
ca)
az 1. melléklet szerinti többlettámogatásnak a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Program (a továbbiakban: KEHOP) 3. prioritása tekintetében a b) alpontban jóváhagyott, maximális
kötelezettségvállalási szintet meghaladó keret terhére, valamint
cb)
az 1. mellékletben foglalt táblázat P:4 és Q:4 mezőjében meghatározott összegeknek
a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Gazdaság-újraindítási
Alap uniós fejlesztései fejezet KEHOP előirányzat hazai társfinanszírozásán felüli felhasználásával
történő finanszírozásával;
d)
felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a projekt támogatási
szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításáról.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2021. november 30.
2. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
a)
D:335 mezőjében a „3,70” szövegrész helyébe a „3,97” szöveg,
b)
E:335 mezőjében a „0,42” szövegrész helyébe a „0,46” szöveg
lép.
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

C

D

1.

E

2.

Projekt KEHOP
Projekt azonosító
száma

Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve

Projekt

keretében

támogatási

finanszírozandó

intenzitása

támogatásának

(%)

összege

3.

4.

F

G

H

I

J

Projekt eredeti támogatási intenzitása és forrásszerkezete

(Ft)

KEHOP-3.2.1-152017-00026

Komplex hulladékgazdálkodási
rendszer
fejlesztése Heves
megye egyes
térségeiben,
különös tekintettel
az elkülönített
hulladékgyűjtési,
szállítási és
előkezelő
rendszerre

Zagyvakörnyéki Települési
Szilárdhulladék-gazdálkodás
Fejlesztése Társulás az Európai
Unió vagy más nemzetközi
szervezet felé vállalt
kötelezettséggel összefüggő,
a 2007–2013 programozási
időszakban a Kormány által
a nemzeti fejlesztési miniszter
hatáskörébe utalt beruházások,
valamint a 2014–2020
programozási időszakban
a szennyvízelvezetési
és -tisztítási,
a hulladékgazdálkodási és
az ivóvízminőség-javító
beruházások megvalósításáról
szóló 339/2014. (XII. 19.)
Korm. rendelet szerint

89,803672

3 699 911 286

K

L

M

N

Változás

O

P

Q

R

Projekt részére a KEHOP-előirányzat hazai társfinanszírozáson

Projekt részére a KEHOP-előirányzat hazai társfinanszírozáson felüli

Projekt részére a KEHOP-előirányzat hazai társfinanszírozáson felüli

felüli felhasználásával biztosítandó forrás

felhasználásával biztosítandó forrás

felhasználásával biztosítandó forrás

Megtérülő

A projekt

Az EU felé el nem

projektköltségre

le nem vonható,

számolható

jutó központi

az EU felé el nem

költségek

költségvetési

számolható ÁFA

összege (Ft)

forrás összege (Ft)

összege (Ft)

a 481/2021.

a 481/2021.

a 481/2021.

Projekt KEHOP
Projekt

keretében

támogatási

finanszírozandó

intenzitása

támogatásának

(%)

összege
(Ft)

(VIII. 13.)

A projekt le nem

Az EU felé el nem

jutó központi

vonható, az EU felé

számolható

költségvetési forrás

el nem számolható

költségek

összege (Ft)

ÁFA összege (Ft)

összege (Ft)

a 481/2021. (VIII. 13.)

a 481/2021. (VIII. 13.)

Projekt

keretében

támogatási

finanszírozandó

intenzitása

támogatásának

(%)

összege
(Ft)

Megtérülő
projektköltségre jutó
központi költségvetési
forrás összege (Ft)
a 481/2021. (VIII. 13.)

(VIII. 13.)

(VIII. 13.)

Korm. rendelet

(VIII. 13.)

Korm. rendelet 9. §

Korm. rendelet

Korm. rendelet

Korm. rendelet

Korm. rendelet

9. § (1) bekezdés

Korm. rendelet

(1) bekezdés b) pontja

9. § (1) bekezdés

9. § (1) bekezdés

9. § (1) bekezdés

9. § (1) bekezdés

f ) pontja

9. § (1) bekezdés

alapján

f ) pontja alapján

a) pontja alapján

a) pontja alapján

b) pontja alapján

alapján

a) pontja alapján

420 088 714

137 784 618

0

–

+264 925 387

+30 079 685

T

Projekt KEHOP

Megtérülő
projektköltségre

a 481/2021.

S

Projekt támogatási intenzitása és forrásszerkezete a módosítás után

–77 860 185

0

89,803672

3 964 836 673

450 168 399

Projekt le nem

Az EU felé el nem

Projekt összköltsége

vonható, az EU felé

számolható

(Ft)

el nem számolható

költségek

ÁFA összege (Ft)

összege (Ft)

a 481/2021.

a 481/2021.

(VIII. 13.)

(VIII. 13.)

Korm. rendelet

Korm. rendelet

9. § (1) bekezdés

9. § (1) bekezdés

b) pontja alapján

f ) pontja alapján

59 924 433

Projekt rövid bemutatása

0

4 474 929 505
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1. melléklet az 1815/2021. (XI. 19.) Korm. határozathoz

A projekttel szembeni szakmai elvárás
a projektterületen élők megfelelő
hulladékgazdálkodási közszolgáltatással
történő ellátásának biztosítása
az Országos Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltatási Tervnek megfelelően.
A projekt keretében a Hatvan
térségi, valamint Dél-Heves megyei
hulladékgazdálkodási rendszer komplex
továbbfejlesztése történik meg,
különös tekintettel az elkülönített
hulladékgyűjtésre.

9705

9706
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A Kormány 1816/2021. (XI. 19.) Korm. határozata
a KEHOP-5.2.2-16-2016-00107 azonosító számú („Budapesti egészségügyi intézmények energetikai
korszerűsítése” című) projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról
1. A Kormány
a)
a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva,
aa)
az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról
szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján hozzájárul,
hogy az 1. melléklet szerinti projekt keretemelése és annak végrehajtása során a Kormányrendelet
5. §-a ne kerüljön alkalmazásra,
ab)
egyetért az 1. melléklet szerinti projekt támogatásának növelésével és forrásszerkezetének
módosításával,
ac)
felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a projekt
támogatási szerződéseinek 1. melléklet szerinti módosításáról;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
b)
egyetért azzal, hogy a projektnek az 1. mellékletben foglalt táblázat H:3 mezőben meghatározott, összesen
legfeljebb 186 244 339 forint összegű forrása – a Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetbe
tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 481/2021. (VIII. 13.)
Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés f ) alpontja alapján – a KEHOP hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával
kerüljön finanszírozásra.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

C

1.

D

E

F

G

Módosítás előtti forrásszerkezet

H

I

Változás

J

K

L

M

Módosítást követő forrásszerkezet

Az EU felé nem elszámolható
egyéb költségek a Gazdaságújraindítási Alap uniós
fejlesztései fejezetbe tartozó

2.

Projekt azonosító

Projekt

Kedvezményezett

száma

megnevezése

neve

Az Európai
KEHOP
(bruttó forint)

Unió felé nem
elszámolható
költség

fejezeti és központi kezelésű

Az EU felé nem

Projekt módosítás

előirányzatok felhasználásának

elszámolható egyéb

előtti összköltsége

rendjéről szóló

költségek

összesen
(bruttó forint)

KEHOP
(bruttó
forint)

(bruttó forint)

481/2021. (VIII. 13.)
Korm. rendelet
[a továbbiakban:

Projekt
összköltsége
(bruttó forint)

KEHOP

a 481/2021. (VIII. 13.)

(bruttó forint)

Korm. rendelet
9. § (1) bekezdés b) pontja

481/2021. (VIII. 13.)

alapján KEHOP hazai

Korm. rendelet]

társfinanszírozás terhére

Projekt
módosítást
követő

Projekt rövid bemutatása

összköltsége
(bruttó forint)
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1. melléklet az 1816/2021. (XI. 19.) Korm. határozathoz

9. § (1) bekezdés f ) pontja
alapján KEHOP hazai
társfinanszírozás terhére)
(bruttó forint)

A projekt a Jahn Ferenc Dél-pesti
Kórház és Rendelőintézet
210336 hrsz.; 1211 Budapest,
Déli utca 11. szám alatti épületét
érinti. Ezen épületek az építési kornak
megfelelő technológiai színvonalon
épültek, de a határolószerkezetek
és az elavult, helyenként rosszul

BMSK Sport

záródó nyílászárók nem felelnek

Közhasznú

meg a mai kor hőtechnikai

Nonprofit

és épület-szerkezettani

Korlátolt

3.

Budapesti

Felelősségű

KEHOP-5.2.2-

Egészségügyi

Társaság

16-2016-

intézmények

(konzorcium-

00107

energetikai

vezető)

korszerűsítése

Országos
Kórházi
Főigazgatóság
(konzorciumi
tag)

követelményeinek, így
az épületek jelentős hőveszteséggel
10 365 501 900

474 270 798

10 839 772 698

0

186 244 339

186 244 339

10 365 501 900

660 515 137

11 026 017 037

működnek. Az épületenergetikai
beruházás a fűtési rendszerek
korszerűsítését tartalmazza
a hatályos 7/2006. (IV. 24.)
TNM rendelet követelményszintjének
való megfeleléssel, törekedve
az üzemeltetés energiaköltségeinek
minél magasabb megtakarítására.
Az épületek energetikai
korszerűsítését célzó építészeti
felújítási munkáknak az épületek
külső határolószerkezeteit kell
érinteniük. Cserélni szükséges a mai
megfelelő homlokzati nyílászárókat.

9707

energetikai követelményeknek nem

9708
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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.

