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Kormányrendeletek

A Kormány 161/2021. (IV. 2.) Korm. rendelete
egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról, valamint az egyes
államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló
709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 47. § (1) bekezdésére,
a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírusvilágjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
172/A. és 172/B. §-át az uniós központi kezelésű előirányzatok tekintetében is alkalmazni kell.
(2) A Kormány irányítása alá tartozó fejezetet irányító szervet az Ávr. 172/A. § (3) bekezdése szerinti befizetési
kötelezettség az Ávr. 172/A. § (1) bekezdése szerinti, a 2021. március havi adatszolgáltatás tekintetében nem terheli,
és a Magyar Államkincstár ezen adatszolgáltatás tekintetében befizetési kötelezettséget nem állapíthat meg.

2. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. §

(1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény
hatályvesztéséig meghosszabbítja.
(2) Ez a rendelet 2021. május 23-án hatályát veszti.

4. §

(1) Az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 709/2020. (XII. 30.)
Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a Kormány közvetlen vagy közvetett állami vagy önkormányzati vagyon növekedését vagy állagának
javítását eredményező építési beruházások megvalósítását, továbbá egyéb szervezeteknek nyújtott építési
beruházási támogatások nyújtását határozatban olyan módon támogatja, hogy azok teljes vagy részbeni
fedezetének biztosítása a Beruházási Alap megnevezéssel – központi kezelésű előirányzatként – létrehozott
tartalék (a továbbiakban: Beruházási Alap) terhére történik, az Áht. 36. § (1)–(4c) bekezdésében meghatározottaktól
eltérően a beruházásra vagy a támogatásra a Kormány egyedi határozatában adott felhatalmazás alapján vállalható
kötelezettség.”
(2) Az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 709/2020. (XII. 30.)
Korm. rendelet 5. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A Kormány által adott felhatalmazás kiterjedhet a Beruházási Alappal érintett beruházásokhoz közvetlenül
szükséges ingatlanszerzésre is.”
(3) Az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 709/2020. (XII. 30.)
Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti beruházások és beruházási támogatások, e beruházások előkészítésének, továbbá
a (3a) bekezdés szerinti ingatlanszerzés teljes vagy részbeni fedezetének biztosítása érdekében a Beruházási Alap
terhére az államháztartásért felelős miniszter a Kormány irányítása alá tartozó bármely fejezet kiadási előirányzata
javára előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre az előkészítéshez szükséges kötelezettségvállalás, a beruházás
vagy támogatás, továbbá az ingatlanszerzés érdekében vállalt pénzügyi kötelezettség teljesítése érdekében.”
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(4) Az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 709/2020. (XII. 30.)
Korm. rendelet 5. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az (1) bekezdésben meghatározott felhatalmazás alapján történt kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése
során az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 53/A. §
(2) bekezdését kell alkalmazni.”
(5) Az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 709/2020. (XII. 30.)
Korm. rendelet 5. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A Beruházási Alap terhére történő forrásbiztosítási folyamat részletes szabályait, így különösen a forrás
igénylésének rendjét, a forrásigény indokoltságának megalapozására irányuló követelményeket, a forrásbiztosítási
folyamat lépéseit és határidőit az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott eljárásrend tartalmazza,
amelyről elektronikus úton tájékoztatja az érintett szervezeteket.”
5. §		
Az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 709/2020. (XII. 30.)
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében az „Áht. 108. § (1) bekezdés b) pontja” szövegrész helyébe az „Áht. 108. §
(1) bekezdése” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 162/2021. (IV. 2.) Korm. rendelete
az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában,
a 3. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont
16.2. alpontjában és 17. pontjában, valamint a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés
c) pontjában,
a 4. § tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §		
Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) a következő 7/F. §-sal egészül ki:
„7/F. § A 2. mellékletben foglalt táblázat 11. sora szerinti beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési
eljárásoknál az építtető – az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői
és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján – indokolási kötelezettség
nélkül dönthet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása
mellett.”
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2. §		
Az R. a következő 14. §-sal egészül ki:
„14. § E rendeletnek az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 162/2021. (IV. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr6.) megállapított 3. §
(2) és (3) bekezdését, 7/F. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 11. sorát a Módr6. hatálybalépésekor folyamatban
lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”
3. §		
Az R.
a)
3. § (2) bekezdésében a „4., 5. és 6. sora szerinti” szövegrész helyébe a „4, 5., 6. és 11. sora szerinti” szöveg,
b)
3. § (3) bekezdésében a „3., 7. és 10. sora szerinti” szövegrész helyébe a „3., 7., 10. és 11. sora szerinti” szöveg
lép.
4. §		
Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 162/2021. (IV. 2.) Korm. rendelethez
Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 11. sorral egészül ki:
(A

B

C

1.

A beruházás megnevezése

A beruházás megvalósításának helyszíne

Koordinációra kijelölt kormánymegbízott)

11.

A Bicskei Egészségügyi Központ
teljes körű rekonstrukciója

Bicske belterület 1602/3, 1602/4,
1602/5, 1602/6, 1602/9 és 1582
helyrajzi számú ingatlanok

Fejér Megyei Kormányhivatalt
vezető kormánymegbízott
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1161/2021. (IV. 2.) Korm. határozata
a Bicskei Egészségügyi Központ felújítását célzó beruházás előkészítési feladatainak megvalósításáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a Bicskei Egészségügyi Központ felújítását célzó beruházás előkészítési feladatainak
megvalósításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1780/2019. (XII. 23.) Korm. határozat (a továbbiakban:
Korm. határozat) 1. pontjában foglaltaktól eltérően a Korm. határozat szerinti beruházás (a továbbiakban: Beruházás)
az ingatlan-nyilvántartás szerinti Bicske belterület 1602/3, 1602/4, 1602/5, 1602/6, 1602/9 és 1582 helyrajzi számú
ingatlanokon valósuljon meg;
2. a Korm. határozat 2. pontjában foglaltaktól eltérően a Beruházás Előkészítési Alap terhére a Beruházás előkészítése
érdekében megvalósíthatósági tanulmány, tervezési program, jóváhagyási terv és engedélyezési dokumentáció
készítésére, valamint az engedélyezetés lefolytatására biztosít forrást Bicske Város Önkormányzata részére;
3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Bicske Város
Önkormányzatával a Beruházás előkészítéséről szóló támogatási jogviszony 2. pontban foglaltaknak megfelelő
módosítására, azzal, hogy annak keretében a Korm. határozat 6. pont a) alpontja szerint átcsoportosított összegből
összesen 117 744 240 forint fel nem használt összeg visszafizetése kerüljön rögzítésre, a Korm. határozat 6. pont
b) alpontja tekintetében meghatározott határidőtől eltérően 2021. április 30-i határidővel;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
4. a Korm. határozat 7. pontjától eltérően – a felelős és a határidő változatlanul hagyásával – felhívja a nemzeti vagyon
kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Beruházás további előkészítésére és megvalósítására lefolytatott
feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére a Beruházás
további előkészítéséről és megvalósításáról, az ahhoz kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a kifizetések
ütemezésének bemutatásával.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1162/2021. (IV. 2.) Korm. határozata
a 2021. évi női kosárlabda Európa-kupa négyes döntőjének megrendezése érdekében szükséges
kormányzati intézkedésekről
A Kormány
1. támogatja, hogy a Kosárlabda Sport Club Szekszárd (nyilvántartási szám: 17-02-0000147, székhely: 7100 Szekszárd,
Keselyűsi út 3., a továbbiakban: Egyesület) megrendezze a 2021. évi női kosárlabda Európa-kupa négyes döntőjét
(a továbbiakban: Sportesemény) Szekszárdon;
2. a Sportesemény megrendezése érdekében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. §
(2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva elrendeli 80 040 000 forint egyszeri átcsoportosítását
a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap
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cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
23. Sporttevékenység támogatása alcím, 4. Versenysport és szakmai feladatok támogatása jogcímcsoport javára,
az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy 80 000 000 forint összegben gondoskodjon a 2. pontban
meghatározott támogatással kapcsolatosan az Egyesülettel támogatási jogviszony létesítéséről, a fel nem használt
támogatás tekintetében visszatérítési kötelezettséggel.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a költségvetési forrás rendelkezésre állását követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.
Államháztartási egyedi
azonosító
374873

Fejezet
szám

XLII.
XX.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

43
20

386395

K5
23

4

K5

48

343451

Kiemelt
előir.
szám

K3

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Központi Maradványelszámolási Alap

Egyéb működési célú kiadások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sporttevékenység támogatása
Versenysport és szakmai feladatok támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Kincstári díj
Dologi kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

-80 040 000

80 000 000
40 000
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1. melléklet az 1162/2021. (IV. 2.) Korm. határozathoz

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

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

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

Fejezet
szám

XX.
386395
343451

Cím
szám

20

Alcím
szám

23
48

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

4

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Magyar Államkincstár 1 példány

Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sporttevékenység támogatása
Versenysport és szakmai feladatok támogatása
Kincstári díj

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

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS

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

80 000 000
40 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I.n.év
80 040 000

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

80 040 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A miniszterelnök 19/2021. (IV. 2.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás
létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
az innovációért és technológiáért felelős miniszternek a külgazdasági és külügyminiszterrel egyetértésben tett előterjesztése
alapján
1. egyetértek a Magyarország Kormánya és a Kirgiz Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás
(a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel
egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom az innovációért és technológiáért felelős minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy
a tárgyalások eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
5. felhívom az innovációért és technológiáért felelős minisztert, a külgazdasági és külügyminisztert, valamint
az igazságügyi minisztert, hogy a Megállapodás létrehozását követően a Megállapodás szövegének végleges
megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

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.

