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III. Kormányrendeletek

A Kormány 203/2021. (IV. 29.) Korm. rendelete
a koronavírus ellen védett személyek utazásával kapcsolatos rendelkezésekről

A Kormány
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)  
1. § (3) bekezdése a következő d) és e) ponttal egészül ki:
(E rendelet hatálya nem terjed ki)
„d) arra a  személyre, aki a  határátlépés során a  koronavírus elleni védettségét a  koronavírus elleni védettség 
igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti hatósági igazolvány (a továbbiakban: védettségi 
igazolvány), valamint a  védettségi igazolványon feltüntetett személyazonosság igazolására alkalmas hatósági 
igazolvány felmutatásával igazolja, valamint
e) arra a személyre, aki olyan ország által kiállított védettségi igazolással rendelkezik, amely a védettségi igazolások 
kölcsönös elfogadásáról szóló kétoldalú megállapodást kötött Magyarországgal, és az  ezen ország által a  részére 
kiállított koronavírus elleni védettséget igazoló hatósági igazolvány felmutatásával a koronavírus elleni védettségét 
igazolja.”

2. §  Az R. 19. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Felhatalmazást kap a  külpolitikáért felelős miniszter, hogy a  határrendészetért felelős miniszterrel 
egyetértésben, rendeletben állapítsa meg azon államokat, amelyek érvényes, a  védettségi igazolások kölcsönös 
elfogadásáról szóló kétoldalú megállapodást kötöttek Magyarországgal.”

3. §  Az R. a következő 19/A. §-sal egészül ki:
„19/A. § A külpolitikáért felelős miniszter az  érintett állam Magyarország által elfogadott védettségi igazolásának 
mintáját a Kormány hivatalos honlapján közzéteszi.”

4. §  Az R. 1. § (3) bekezdés b) pontjában a „határátlépésre, valamint” szövegrész helyébe a „határátlépésre,” szöveg lép.

5. §  Ez a rendelet a kihirdetése napján 23 órakor lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 204/2021. (IV. 29.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról

A  Kormány az  Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi CXXVIII.  törvény 51/A.  §-ára, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló  
485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R1.) a következő 17/C. §-sal egészül ki:
„17/C. § A 3. alcím szerinti bértámogatás a 14. § (5) bekezdése szerinti teljes időtartamra külön kérelem benyújtása 
nélkül – a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint – meghosszabbodik azon munkaadó esetében, aki
a) a  veszélyhelyzet ideje alatt az  egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról 
szóló 204/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt nyújtott be kérelmet, a  kérelemben foglalt 
munkavállalója vonatkozásában, és
b) a  fővárosi és megyei kormányhivatalnál 2021. május 5. napjáig nem nyilatkozik arról, hogy nem kívánja 
a kérelemben foglalt munkavállalója tekintetében a teljes időtartamra igénybe venni a támogatást.”

2. §  Az R1.
a) 3. §-ában a „négy hónapra” szövegrész helyébe az „öt hónapra” szöveg,
b) 5. § (4) bekezdésében és a 14. § (5) bekezdésében a „március és április” szövegrész helyébe a „március, április 

és május” szöveg
lép.

2. A veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről szóló 
501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről szóló 501/2020. (XI. 14.) 
Korm. rendelet
a) 1. § (1) bekezdésében az „ötször” szövegrész helyébe a „hatszor” szöveg,
b) 1. § (1a) bekezdésében a „március és április” szövegrész helyébe a „március, április és május” szöveg,
c) 1. § (1a) bekezdésében a „kétszer” szövegrész helyébe a „háromszor” szöveg
lép.

3. Záró rendelkezések

4. §  Ez a rendelet 2021. május 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 205/2021. (IV. 29.) Korm. rendelete
az egyes kormányrendeleteknek a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer 
továbbfejlesztésével összefüggő módosításáról

A Kormány 
a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162.  § (1)  bekezdés a), b), d), m), q), sz) és 
z) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162.  § (1)  bekezdés  
g) és gy) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés p) pontjában, 
valamint a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162.  § (1)  bekezdés w)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a  gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162.  § (1)  bekezdés 
o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló  
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A gyámhatóságokról, valamint a  gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Gyer.) 65. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (a  továbbiakban: rendszeres kedvezmény) megállapítása iránti 
kérelmet a  miniszter által e  célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A  formanyomtatványt 
a  kormányzati portálon közzé kell tenni, valamint a  települési önkormányzat jegyzője gondoskodik a  települési 
önkormányzat honlapján való közzétételről. A formanyomtatványhoz csatolni kell
a) a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, 
illetve gyámhatósági döntést, továbbá a 18. § (2) bekezdésében meghatározott jegyzőkönyvet,
b) a  Gyvt. 20.  § (2)  bekezdésében szabályozott esetben az  oktatási intézmény igazolását a  nappali oktatás 
munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról,
c) a Gyvt. 19. § (1a) bekezdése szerinti esetben a családba fogadó gyámul kirendelt hozzátartozó igazolását arról, 
hogy a Gyvt. 19. § (1a) bekezdés b) pontjában foglalt ellátások valamelyikében részesül.”

 (2)  A Gyer. 65. §-a a következő (1b)–(1d) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A  formanyomtatvány A) és B) lapból áll. Az  A) lap a  rendszeres kedvezmény megállapításához és 
felülvizsgálatához, a B) lap a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához kapcsolódó 
adatokat, nyilatkozatokat tartalmazza.
(1c) A formanyomtatvány A) lapja tartalmazza
a) a  kérelmező és a  vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók Gyvt. 138.  § (1)  bekezdés a), b) és e)  pontja 
szerinti adatait,
b) a rendszeres kedvezményre jogosító feltételek fennállására vonatkozó nyilatkozatokat,
c) – családba fogadó gyámul kirendelt kérelmező esetén – a  rendszeres kedvezményre való jogosultsághoz 
kapcsolódó pénzbeli ellátásra jogosító feltételek fennállására vonatkozó nyilatkozatokat,
d) a  jogosultság első alkalommal történő megállapítása esetén az  intézményi gyermekétkeztetés biztosításához 
kapcsolódó nyilatkozatot és a gyermekétkeztetést biztosító intézmény adatait és
e) a nyilatkozatot a kérelmező, továbbá a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó ingatlanvagyonával, egyéb 
vagyontárgyai – különösen a gépjárműve – értékével kapcsolatosan.
(1d) A formanyomtatvány B) lapja tartalmazza
a) a  szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő, családba fogadó gyám esetén a  szülő, gyám iskolai végzettségére 
vonatkozó nyilatkozatot és
b) a  gyermek bölcsődei ellátását, gyermekek esélynövelő szolgáltatását nyújtó intézményére, szolgáltatójára, 
nevelési-oktatási intézményére, felsőoktatási intézményére vonatkozó nyilatkozatot.”
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2. §  A Gyer. 68. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A jegyző
a) a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel járó támogatás folyósításához tárgyév augusztus 5-éig,
b) a tárgyév november hónapjára tekintettel járó támogatás folyósításához tárgyév november 5-éig
a Magyar Államkincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül – a Magyar Államkincstár által e célra 
rendszeresített adatlapot elektronikusan hitelesített formában is megküldve – értesíti a  Magyar Államkincstár 
területi szervét (a továbbiakban: Igazgatóság) a támogatás összegéről. Az értesítésben külön kell feltüntetni a Gyvt. 
20/A.  § (1)  bekezdése szerinti alapösszegű támogatásban részesülő kiskorúak és nagykorúak számát, valamint 
a  Gyvt. 20/A.  § (2)  bekezdése szerinti emelt összegű támogatásban részesülő kiskorúak és nagykorúak számát, 
továbbá a támogatás összegét.”

3. §  A Gyer. 68/D. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  települési önkormányzat jegyzője minden hónap 10-éig a  Magyar Államkincstár által üzemeltetett 
elektronikus rendszeren keresztül – a  Magyar Államkincstár által e  célra rendszeresített adatlapot elektronikusan 
hitelesített formában is megküldve – értesíti az Igazgatóságot a kiegészítő pénzbeli ellátásban részesülők számáról, 
az  ellátás összegéről, az  e  jogcím alapján igényelhető előleg összegéről, valamint a  tárgyhónapban történt 
visszafizetésről. A tárgyév december hónapjában előleg nem igényelhető.”

4. §  A Gyer. 68/E. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A települési önkormányzat jegyzője
a) a tárgyév augusztus hónapjában esedékes pótlék folyósításához a tárgyév augusztus 10-éig,
b) a tárgyév november hónapjában esedékes pótlék folyósításához a tárgyév november 10-éig
a Magyar Államkincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül – a Magyar Államkincstár által e célra 
rendszeresített adatlapot elektronikusan hitelesített formában is megküldve – értesíti az  Igazgatóságot a  Gyvt. 
20/B. § (5) bekezdése alapján megállapított pótlék összegéről és a pótlékban részesülők számáról.”

5. §  A Gyer. 69. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A kérelmet a miniszter által e célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A formanyomtatványt 
a  kormányzati portálon, valamint a  fővárosi és megyei kormányhivatalok honlapján közzé kell tenni. 
A formanyomtatvány tartalmazza
a) a  kérelmező és a  vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók Gyvt. 138.  § (1)  bekezdés a), b) és e)  pontja 
szerinti adatait,
b) a gondozó családban élő gyermeket érintően a gyermek által látogatott oktatási intézmény nevét és címét,
c) a gyermektartásdíj fizetésére kötelezett személy személyazonosító adatait és a munkáltatójára vonatkozó adatot,
d) a gyermektartásdíj-fizetési kötelezettséget megállapító bírósági döntés adatait,
e) a  gyermektartásdíj megelőlegezésére jogosító feltételek fennállására vonatkozó nyilatkozatokat és azokat 
az okokat, tényeket, amelyek a kérelmet megalapozzák és
f ) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy nem áll fenn a Gyvt. 22. § (5) és (6) bekezdése szerinti kizáró ok.”

6. § (1) A Gyer. 77. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  fiatal felnőtt az  otthonteremtési támogatás iránti kérelmet a  miniszter által e  célra rendszeresített 
formanyomtatványon terjeszti elő. A  formanyomtatványt a  kormányzati portálon, valamint a  fővárosi és megyei 
kormányhivatalok honlapján közzé kell tenni. A formanyomtatvány tartalmazza
a) a kérelmező fiatal felnőtt Gyvt. 138. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatait,
b) az  otthonteremtési támogatásra jogosító feltételek fennállására vonatkozó adatokat, nyilatkozatokat, így 
különösen a  nevelésbe vétel megszűnésével kapcsolatos adatokat, az  utógondozással kapcsolatos adatokat és 
nyilatkozatokat, valamint a támogatás felhasználási céljával kapcsolatos nyilatkozatot és
c) a  fiatal felnőtt nyilatkozatait a  támogatás felhasználásával kapcsolatos kötelezettségek, így különösen 
a  pénzfelhasználási terv szükségessége, a  gyámhivatal által bejegyzett elidegenítési tilalom, a  támogatás 
jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele következményeinek tudomásul vételéről.”

 (2) A Gyer. 77. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  pénzfelhasználási tervet a  miniszter által e  célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. 
A formanyomtatványt a kormányzati portálon, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok honlapján közzé kell 
tenni. A pénzfelhasználási terv tartalmazza
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a) a kérelmező fiatal felnőtt személyazonosító adatait,
b) az igénybe vehető otthonteremtési támogatás összegét,
c) a támogatás tervezett felhasználását, a támogatás céljának megfelelően részletezve,
d) a járulékos költségeket és
e) a megvalósítani kívánt célhoz tervezett pénzügyi forrásokat részletezve.”

7. § (1) A Gyer. 83/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása iránti kérelmet a  65.  §  
(1)–(1d) bekezdése szerinti formanyomtatványon kell benyújtani
a) a  formanyomtatvány A) és B) lapjának együttes kitöltésével, ha a  gyermek rendszeres kedvezményre való 
jogosultsága a  kérelem benyújtásának időpontjában nem áll fenn, illetve a  megállapítása iránt eljárás nincs 
folyamatban,
b) a  formanyomtatvány A) lapjának a Gyvt. 138. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat tartalmazó részének és 
a formanyomtatvány B) lapjának kitöltésével, ha a gyermek rendszeres kedvezményre való jogosultsága a kérelem 
benyújtásának időpontjában fennáll.”

 (2) A Gyer. 83/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  (2)  bekezdés c)  pontja szerinti lakókörnyezet, illetve lakáskörülmények felmérése a  miniszter által 
e  célra rendszeresített formanyomtatvány szerinti környezettanulmány alapján történik. A  formanyomtatványt 
a  kormányzati portálon közzé kell tenni, valamint a  települési önkormányzat jegyzője gondoskodik a  települési 
önkormányzat honlapján való közzétételről. A formanyomtatvány tartalmazza
a) a  vizsgált ingatlanban életvitelszerűen élők nevére, születési idejére, rokoni, illetve egyéb kapcsolatukra 
vonatkozó adatot,
b) a  lakásra vonatkozó adatokat, így különösen a  lakáshasználat jogcímét, az  ingatlan típusát, tulajdoni formáját, 
komfortfokozatát, alapterületét és beosztását, fűtési módját, az  igénybe vett közüzemi szolgáltatásokat, a  lakás 
jellemzőinek leírását, továbbá a  család életterére, lakókörnyezetére vonatkozó adatokat, beleértve a  gyermek 
lakókörnyezetében található veszélyforrásokat is és
c) a gyermek ellátására, lakókörülményeire vonatkozó adatokat.”

 (3) A Gyer. 83/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  települési önkormányzat jegyzője a  hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító 
határozatát, a  határozat véglegessé válását követő öt napon belül tájékoztatásul megküldi annak a  bölcsődei 
ellátást, gyermekek esélynövelő szolgáltatását nyújtó intézménynek, szolgáltatónak, nevelési-oktatási vagy 
felsőoktatási intézménynek, ahol a gyermek bölcsődei ellátásban, Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatásban részesül, 
vagy amellyel a gyermek (nagykorúvá vált gyermek) óvodai, tanulói vagy hallgatói jogviszonyban áll, illetve tanoda 
esetében megállapodással rendelkezik.”

8. § (1) A Gyer. 119. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  gondozási díj összegét és a  fizetési kötelezettséget a  gyámhivatal évente felülvizsgálja. A  felülvizsgálathoz 
a gyámhivatal beszerzi a gondozási díj fizetésére kötelezettnek a jövedelemnyilatkozatát és a környezettanulmányt. 
A  jövedelemnyilatkozatot a  miniszter által e  célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. 
A formanyomtatványt a kormányzati portálon, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok honlapján közzé kell 
tenni. A formanyomtatvány tartalmazza a gondozási díj fizetésére kötelezett és a vele a nyilatkozat benyújtásának 
időpontjában közös háztartásban élő, az egy főre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli 
hozzátartozók Gyvt. 138. § (1) bekezdés a), b) és e) pontja szerinti adatait.”

 (2) A Gyer. 119. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  gondozási díj fizetésére kötelezett jövedelemnyilatkozatához mellékelni kell az  abban feltüntetett 
jövedelmek igazolására szolgáló iratokat, kivéve a családi pótlék és a gyermekgondozást segítő ellátás igazolását, ha 
azt nem munkáltatói kifizetőhely folyósítja, valamint a gyermeknevelési támogatás és a fogyatékossági támogatás 
igazolását.”

9. §  A Gyer. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 199/C. §-sal egészül ki:
„199/C.  § (1) Az  egyes kormányrendeleteknek a  Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer 
továbbfejlesztésével összefüggő módosításáról szóló 205/2021. (IV. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) 
megállapított 83/A. § (2) bekezdés c) pontjában a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszerben 
elkészített környezettanulmányra vonatkozó szabályt, valamint a 84. § (2) bekezdés b) pontja, 91/K. §-a és 91/L. § 
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(4)  bekezdése szerinti szabályokat 2021. július 1-jétől kell kötelezően alkalmazni. Eddig az  időpontig a  Módr1. 
hatálybalépését megelőző napon hatályos 84. § (2) bekezdés b) pontjában, 91/K. §-ában és 91/L. § (4) bekezdésében 
foglalt rendelkezés szerint is el lehet járni.
(2) A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása iránti eljárásban a lakókörnyezet, illetve 
lakáskörülmények tekintetében 2021. július 1-jét követően is el kell fogadni a  Módr1. hatálybalépését megelőző 
napon hatályos, a  gyámhatóságok, a  területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a  gyermekjóléti szolgálatok és 
a  személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) 
Korm. rendelet 2. számú melléklet IV. számú adatlapja szerinti, 6 hónapnál nem régebbi környezettanulmányt.”

10. §  A Gyer.
a) 65.  § (2)  bekezdésében a  „formanyomtatványon” szövegrészek helyébe a  „rendszeresített 

formanyomtatványon” szöveg,
b) 65/A.  § a)  pontjában a „3. számú melléklet A) lapja „II. Jövedelmi adatok” 4–6.  pontja szerinti” szövegrész 

helyébe a „jövedelmi adatai tekintetében a” szöveg,
c) 66. § (4) bekezdésében a „3. számú melléklet A) lap „I. Személyi adatok” pont 3. alpontja” szövegrész helyébe 

a „65. § (1c) bekezdés a) pontja” szöveg,
d) 67/A. § (2) bekezdésében a „3. számú melléklet” szövegrész helyébe a „65. § (1)–(1d) bekezdése” szöveg,
e) 68. § (3) bekezdésében a „4. számú melléklet” szövegrész helyébe a „(2) bekezdés” szöveg és az „a (2) bekezdés 

szerinti adatokat” szövegrész helyébe az „az adatokat” szöveg,
f ) 68/D. § (2) bekezdésében az „5. számú melléklet” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés” szöveg,
g) 68/E. § (3) bekezdésében a „6. számú melléklet” szövegrész helyébe a „(2) bekezdés” szöveg,
h) 69. § (7) bekezdésében a „8. számú melléklet „I. Személyi adatok” pont 2. és 3. alpontja” szövegrész helyébe 

a „(3) bekezdés a) pontja” szöveg,
i) 69/A. § a) pontjában a „8. számú melléklet II. pontjában foglalt táblázat 4–6. sora szerinti” szövegrész helyébe 

a „jövedelmi adatai tekintetében a” szöveg,
j) 83/A.  § (2)  bekezdés c)  pontjában a „3/A.  melléklet szerinti környezettanulmány vagy a  gyámhatóságok, 

a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó 
szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. számú 
melléklet IV. számú adatlapja szerinti” szövegrész helyébe a „(2a) bekezdés szerinti környezettanulmány vagy 
a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszerben elkészített” szöveg,

k) 84. § (2) bekezdés b) pontjában a „felvett” szövegrész helyébe a „felvett, valamint a Gyermekeink védelmében 
elnevezésű informatikai rendszerben elkészített” szöveg,

l) 89. § (1) bekezdésében a „véglegessé válását” szövegrész helyébe a „közlését” szöveg,
m) 91/K.  § (1)  bekezdés b)  pont ba)  alpontjában a  „javaslatának” szövegrész helyébe az  „ , a  Gyermekeink 

védelmében elnevezésű informatikai rendszerben elkészített javaslatának” szöveg, valamint a  „kitöltött, 
a  gyámhatóságok, a  területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a  gyermekjóléti szolgálatok és a  személyes 
gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.)  
Korm. rendelet 2. számú melléklet IV. számú adatlap szerinti” szövegrész helyébe az  „a Gyermekeink 
védelmében elnevezésű informatikai rendszerben elkészített” szöveg,

n) 91/K.  § (2)  bekezdésében a  „kitöltött, a  gyámhatóságok, a  területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, 
a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes 
adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 2. számú melléklet IV. számú adatlap szerinti” szövegrész 
helyébe az „a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszerben elkészített” szöveg,

o) 91/K.  § (3)  bekezdésében a „vezetett adatlapokba” szövegrész helyébe a „vezetett adatlapokba, valamint 
a  Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszerben rendelkezésre álló dokumentumokba” 
szöveg,

p) 91/L.  § (4)  bekezdésében a  „felvett azon adatlapokat” szövegrész helyébe a  „felvett azon adatlapokat, 
valamint a  Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszerben rendelkezésre álló azon 
dokumentumokat,” szöveg

lép.
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11. §  Hatályát veszti a Gyer.
a) 69. § (4) bekezdés a) pontja,
b) 77. § (2) bekezdésében a „ , 16. számú melléklet szerinti” szövegrész,
c) 178. §-a,
d) 185. §-a,
e) 193. §-a,
f ) 195. §-a,
g) 197. §-a,
h) 3–8., 15. és 16. számú melléklete.

2. A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és 
a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 
235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

12. §  A gyámhatóságok, a  területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a  gyermekjóléti szolgálatok és a  személyes 
gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Ar.) 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11.  § A  család- és gyermekjóléti szolgáltatást, valamint a  gyermekek átmeneti gondozását nyújtók a  gyermek 
védelembe vételekor, előreláthatólag tizenöt napot meghaladó átmeneti gondozásakor, nevelésbe vételekor vagy 
ideiglenes hatályú elhelyezésekor a  gyermek egészségügyi adatait a  gyermekek és az  ifjúság védelméért felelős 
miniszter (a  továbbiakban: miniszter) által e  célra rendszeresített formanyomtatvány szerinti Egészségügyi lapon 
kérik be a  gyermek háziorvosától. A  formanyomtatványt a  kormányzati portálon és a  Szociális Ágazati Portálon 
közzé kell tenni. A formanyomtatvány tartalmazza a Gyvt. 135. § (2) bekezdés a) pont aa), af ) és ah) alpontja, b) pont 
bd) alpontja és c) pont cf ) alpontja szerinti adatokat.”

13. § (1) Az Ar. 11/M. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A GYVR a  finanszírozás ellenőrzése céljából elektronikus úton – külön adatigénylés nélkül – napi rendszerességgel 
adatot szolgáltat a  személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások 
finanszírozásának ellenőrzése céljából vezetett nyilvántartás (a továbbiakban: igénybevevői nyilvántartás) számára]
„h) veszélyeztetett gyermek esetén a  jelzésről, önkéntes megkeresés esetén, ha az  első találkozást követően tett 
intézkedéssel lezárható a  gyermekjóléti szolgáltatás nyújtása, a  gyermek és az  ellátást igénybe vevő törvényes 
képviselő személyazonosító adatairól, TAJ-áról, TAJ hiányában technikai kódjáról, a szolgáltatás igénybevételének és 
igénylésének napjáról,”

 (2) Az Ar. 11/M. § (1) bekezdése a következő i)–o) ponttal egészül ki:
[A GYVR a  finanszírozás ellenőrzése céljából elektronikus úton – külön adatigénylés nélkül – napi rendszerességgel 
adatot szolgáltat a  személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások 
finanszírozásának ellenőrzése céljából vezetett nyilvántartás (a továbbiakban: igénybevevői nyilvántartás) számára]
„i) – ha a  gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése céljából megállapodás alapján történik a  gyermekjóléti 
szolgáltatás nyújtása – a  gyermek és az  ellátást igénylő törvényes képviselő személyazonosító adatairól, TAJ-áról,  
TAJ hiányában technikai kódjáról, a szolgáltatás igénybevételének és igénylésének napjáról,
j) – ha a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése céljából megállapodás, valamint cselekvési és intézkedési 
terv alapján a család- és gyermekjóléti központ speciális szolgáltatást nyújt – a gyermek, illetve az ellátást igénylő 
törvényes képviselő személyazonosító adatairól, TAJ-áról, TAJ hiányában technikai kódjáról, a  szolgáltatás 
igénybevételének és igénylésének napjáról,
k) – az  ideiglenes hatályú elhelyezés és a  nevelésbe vétel kivételével – a  gyermekvédelmi gondoskodás keretébe 
tartozó hatósági intézkedés esetén a gyermekjóléti szolgáltatás nyújtásakor a gyermek személyazonosító adatairól, 
TAJ-áról, TAJ hiányában technikai kódjáról, a  hatósági döntés véglegessé válásának időpontjáról, a  döntés 
megszüntetéséig a szolgáltatás igénybevételének és igénylésének napjáról,
l) – az  ideiglenes hatályú elhelyezés és a  nevelésbe vétel kivételével – gyermekvédelmi gondoskodás keretébe 
tartozó hatósági intézkedés esetén az  ellátást megalapozó hatósági döntés tárgyáról, számáról, keltéről, 
a véglegessé válás időpontjáról és a döntést hozó szerv megnevezéséről,
m) az  ideiglenes hatállyal elhelyezett és a nevelésbe vett gyermek esetén a gyermekjóléti szolgáltatás nyújtásakor 
a gyermek személyazonosító adatairól, TAJ-áról, TAJ hiányában technikai kódjáról, a szolgáltatás igénybevételének 
és igénylésének napjáról,
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n) gyermekek átmeneti gondozása esetén az  ellátást igénybe vevő személyazonosító adatairól, TAJ-áról,  
TAJ hiányában technikai kódjáról, ellátási helyére vonatkozó adatokról, ha az  ellátás külső férőhelyen történik, 
az arra vonatkozó adatról, valamint az ellátás igénybevételének és igénylésének napjáról,
o) az a)–n) pont szerinti adatokban bekövetkező változásokról.”

 (3) Az Ar. 11/M. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A GYVR törzsadat alrendszerében rögzített (1) bekezdés szerinti adatok
a) a  gyermekjóléti szolgáltatást, a  gyermekek átmeneti gondozását biztosító szolgáltató vezetőjének, a  család és 
gyermekjóléti központ esetmenedzserének, asszisztensének,
b) a  gyermek vagy fiatal felnőtt gyermekvédelmi szakellátását biztosító szolgáltató vezetőjének (a  továbbiakban: 
gondozási hely vezetője)
jóváhagyásával adhatóak át az igénybevevői nyilvántartás számára.”

14. § (1) Az Ar. 11/O. § (1) bekezdése a következő i)–o) ponttal egészül ki:
(A GYVR-ben történő adatrögzítésért, valamint az adatok hiteles szolgáltatásáért)
„i) az egyszemélyes gyermekjóléti szolgáltatás esetén a fenntartó által kijelölt családsegítő,
j) a család- és gyermekjóléti szolgálat intézményvezetője,
k) a család- és gyermekjóléti központ intézményvezetője,
l) az önálló helyettes szülőt működtető gyermekjóléti szolgálat intézményvezetője,
m) a helyettes szülői hálózat intézményvezetője,
n) a gyermekek átmeneti otthona intézményvezetője és
o) a családok átmeneti otthona intézményvezetője”
(felel.)

 (2) Az Ar. 11/O. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A GYVR-hez történő hozzáférés érdekében – a  Központ honlapján közzétett kijelölő okirat formanyomtatványának 
kitöltésével –)
„a) az (1) bekezdés a) és i)–o) pontja szerinti vezető jogosultságigénylésének jóváhagyása érdekében a nevelőszülői 
hálózat, a  gyermekotthon, a  Gyvt. 53.  § (6)  bekezdés c)  pontja szerinti intézmény, a  gyermekjóléti szolgáltatást 
nyújtó és a gyermekek átmeneti gondozását nyújtó fenntartója,”
(ügyfélkapu belépési jogosultsággal rendelkező e-képviselőt jelöl ki.)

 (3) Az Ar. 11/O. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Központ – a honlapján közzétett kijelölő okirat formanyomtatvány beküldését követően – jóváhagyja)
„b) a család- és gyermekjóléti szolgálat, a család- és gyermekjóléti központ, a helyettes szülői hálózat, a gyermekek 
átmeneti otthona, a családok átmeneti otthona, a nevelőszülői hálózat és a gyermekotthon, valamint a Gyvt. 53. § 
(6) bekezdés c) pontja szerinti intézmény fenntartója e-képviselőjének,”
(regisztrációját.)

 (4) Az Ar. 11/O. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Több család- és gyermekjóléti központot működtető fenntartó esetében a  (6)  bekezdés szerinti szervezeti 
egység a fenntartó szolgáltatói nyilvántartásba székhelyként bejegyzett engedélyese, ennek hiányában a fenntartó 
által kijelölt, a  fenntartó szolgáltatói nyilvántartásba telephelyként bejegyezett család- és gyermekjóléti központ 
engedélyese.”

15. §  Az Ar. 11/P. §-a a következő (8)–(34) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó a  gyermek veszélyeztetettségéről szóló jelzés vagy önkéntes 
jelentkezés esetén a  gyermekről a  Gyvt. 139.  § (3a)  bekezdése szerinti adatokat a  GYVR törzsadat alrendszerében 
rögzíti, ha a gyermek adatai előzmény nélküliek a GYVR-ben.
(9) A család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó a  jelzés vagy az önkéntes jelentkezés adatait a GYVR tervező és 
értékelő alrendszerében legkésőbb a  jelzést vagy jelentkezést követő hét napon belül rögzíti, valamint feltölti 
a jelzésről szóló dokumentumot és az önkéntes jelentkezésről szóló feljegyzést a GYVR dokumentumtárába.
(10) A  család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó a  jelzést tevő irányába tett visszajelzés adatait az  első 
interjútól számított tizenöt napon belül rögzíti, és a  visszajelzést tartalmazó dokumentumot feltölti a  GYVR 
dokumentumtárába.
(11) A  család- és gyermekjóléti szolgálat családsegítője a  megállapodás adatait a  megállapodás megkötésétől 
számított öt napon belül rögzíti a  GYVR-ben, a  család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai vezetője a  rögzítéstől 
számított öt napon belül jóváhagyja azt.
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(12) A  család- és gyermekjóléti szolgáltatást, valamint a  gyermekek átmeneti gondozását nyújtó a  11.  § szerinti 
Egészségügyi lapot annak beérkezésétől számított öt napon belül feltölti a GYVR dokumentumtárába.
(13) Ha a család problémája előreláthatólag hosszabb távú esetkezelést igényel, a család- és gyermekjóléti szolgálat 
a  Gyvt. 135.  § (2)  bekezdés a)–c)  pontja szerinti adatokat és az  azokban bekövetkezett változásokat a  GYVR 
törzsadat alrendszerében rögzíti. A  családsegítő a  környezettanulmányt, valamint a  cselekvési és intézkedési 
tervet az  együttműködési megállapodás megkötésétől számított tizenöt napon belül, a  helyzetértékelést pedig 
ezek alapján félévente vagy szükség szerint a  GYVR tervező és értékelő alrendszerében készíti el. Ha a  család- és 
gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó gyermekvédelmi gondoskodás alá tartozó hatósági intézkedést kezdeményez, 
vagy arra javaslatot tesz, azt a szakmai vezető véglegesíti.
(14) A Gyvt. 135. § (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti adatokban bekövetkezett változásokat a tudomására jutástól 
számított hét napon belül
a) gyermekvédelmi gondoskodás alatt nem álló veszélyeztetett gyermek esetén a család- és gyermekjóléti szolgálat 
családsegítője,
b) gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés alatt álló gyermek esetében a  család- és 
gyermekjóléti központ esetmenedzsere,
c) az  ideiglenes hatállyal elhelyezett és a  nevelésbe vett gyermek esetében – kizárólag a  gyermek szülőjének 
lakcímadataiban történő változás vonatkozásában –, a család- és gyermekjóléti központ esetmenedzsere
rögzíti a GYVR törzsadat alrendszerében.
(15) A család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai vezetője a Gyvt. 135. § (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti adatok 
rögzítésével, valamint a GYVR tervező és értékelő alrendszerében a környezettanulmány, a cselekvési és intézkedési 
terv, valamint a helyzetértékelés véglegesítésével
a) kezdeményezi – az ideiglenes hatályú elhelyezés kivételével – a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó 
hatósági intézkedés megtételét, vagy
b) javaslatot tesz a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésére.
(16) A  család- és gyermekjóléti központ esetmenedzsere a  GYVR tervező és értékelő alrendszerében a  család- és 
gyermekjóléti szolgálat által rögzített, a  gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés 
kezdeményezését javaslatával kiegészíti, és azt a család- és gyermekjóléti központ szakmai vezetője öt napon belül 
véglegesíti.
(17) Hatósági megkeresés esetén a  gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó vezetője haladéktalanul, de legkésőbb 
öt napon belül kijelöli a  feladat ellátására köteles munkatársat, és a  kijelölést rögzíti a  GYVR-ben. A  család- és 
gyermekjóléti központ esetmenedzsere ezzel egyidejűleg az adatrögzítés alapjául szolgáló hatósági döntés adatait 
rögzíti, és a döntést tartalmazó okiratot feltölti a GYVR dokumentumtárába.
(18) Előzménnyel nem rendelkező ügyek esetében a  környezettanulmányt és a  gyermekvédelmi gondoskodás 
keretébe tartozó hatósági intézkedés kezdeményezését tizenöt napon belül – a  gyámhivatal vagy a  család- és 
gyermekjóléti központ felkérésére – a  család- és gyermekjóléti szolgálat szakmai vezetője vagy a  család- és 
gyermekjóléti központ vezetője véglegesíti.
(19) Gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermek esetében a  hazagondozás céljából készített 
környezettanulmányt a család- és gyermekjóléti központ szakmai vezetője véglegesíti. Ha a környezettanulmányra 
nem a hazagondozás céljából van szükség, azt a (18) bekezdés szerint kell véglegesíteni.
(20) Ha a  gyermek előzmény nélkül került ideiglenes hatályú elhelyezésbe, a  család- és gyermekjóléti szolgálat 
szakmai vezetője az  ideiglenes hatályú döntésről való értesüléstől számított harminc napon belül véglegesíti 
a környezettanulmányt és a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés kezdeményezését. 
A (16) bekezdés szerinti javaslatot a család- és gyermekjóléti központ szakmai vezetője véglegesíti a gondozási terv 
és a gondozási folyamat összegzése nélkül.
(21) A  pártfogói felügyelői szolgálatként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a  továbbiakban: pártfogó 
felügyelői szolgálat) részére akkor kell továbbítani a környezettanulmányt, ha a gyámhivatal a megelőző pártfogás 
elrendelésével kapcsolatban megkeresi a család- és gyermekjóléti központot.
(22) A  család- és gyermekjóléti központ a  gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésről 
szóló döntést – a  kézhezvételétől számított legkésőbb öt napon belül – feltölti a  GYVR dokumentumtárába. 
Az  ideiglenes hatállyal elhelyezett és a  nevelésbe vett gyermekek esetében a  hatósági döntés kézhezvételének 
dátumát kell rögzíteni.
(23) A  család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szakmai vezetője a  védelembe vételről szóló döntés 
kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül kijelöli a  feladat ellátásáért felelős 
munkatársat, és a kijelölést rögzíti a GYVR-ben.
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(24) Az  esetmenedzser a  családi, egyéni gondozási-nevelési tervet a  GYVR tervező és értékelő alrendszerében 
a  védelembevételi határozat véglegessé válását követő tizenöt napon belül elkészíti, amelyet a  család- és 
gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szakmai vezetője véglegesít.
(25) A gondozási-nevelési tervet továbbítani kell
a) a  család- és gyermekjóléti szolgálat kivételével minden olyan szerv, személy részére, akire nézve a  gondozási-
nevelési terv feladatot tartalmaz,
b) a  pártfogó felügyelői szolgálat részére, ha a  gyámhivatal a  megelőző pártfogás elrendelésével kapcsolatban 
kereste meg a család- és gyermekjóléti központot.
(26) Az esetmenedzser a helyzetértékelést a GYVR tervező és értékelő alrendszerében
a) a védelembe vételt elrendelő határozatban kitűzött felülvizsgálat időpontja előtt tíz nappal,
b) a gyámhivatal megkeresését követő tizenöt napon belül vagy
c) a soron kívüli felülvizsgálat kezdeményezésekor
készíti el, amit a család- és gyermekjóléti központ vezetője véglegesít.
(27) A  helyzetértékelést a  család- és gyermekjóléti központ vezetője megküldi a  pártfogói felügyelő szolgálat 
részére, ha a gyámhivatal megelőző pártfogást rendelt el.
(28) A  család- és gyermekjóléti központ vezetője a  családi kapcsolatok ápolását segítő családgondozás tervezése 
érdekében a  nevelésbe vételről szóló döntés kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb három napon 
belül kijelöli a feladat ellátásáért felelős munkatársat, és a kijelölést rögzíti a GYVR-ben.
(29) A család- és gyermekjóléti központ vezetője a GYVR tervező és értékelő alrendszerében
a) a családi kapcsolatok ápolását segítő családgondozás tervezését a nevelésbe vétel tárgyában hozott határozatról 
való értesítést követő harminc napon belül és
b) a családi kapcsolatok ápolását segítő családgondozás tervezésének módosítását a nevelésbe vétel felülvizsgálata 
tárgyában hozott határozat véglegessé válását követő harminc napon belül
véglegesíti.
(30) A család- és gyermekjóléti központ szakmai vezetője a GYVR tervező és értékelő alrendszerében a nevelésbe 
vett gyermek helyzetértékelését
a) félévente,
b) a soron kívüli gyámhatósági felülvizsgálat kezdeményezésekor vagy
c) a gyámhatósági felülvizsgálatot megelőzően, a gyámhivatali felkéréstől számított tizenöt napon belül
véglegesíti.
(31) Az átmeneti gondozást nyújtónak az ellátást újonnan igénybe vevő személyes adatait és az ellátás kezdetének 
időpontját legkésőbb az  ellátás kezdetét követő hét napon belül, az  ellátás végének időpontját az  ellátás utolsó 
napját követő három napon belül rögzítenie kell a GYVR törzsadat alrendszerében. Az átmeneti gondozást nyújtó 
intézmény vezetőjének az ellátás kezdetének időpontját tíz napon belül, az ellátás végének időpontját három napon 
belül kell jóváhagynia.
(32) A helyettes szülői hálózat szakmai vezetője és a gyermekek átmeneti otthona szakmai vezetője a GYVR tervező 
és értékelő alrendszerében
a) az  ellátott gyermek egyéni gondozási-nevelési tervét elhelyezés esetén az  elhelyezést követő harminc napon 
belül és
b) – gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés megtételére vonatkozó javaslattétel 
esetén – a  helyzetértékelést az  átmeneti gondozás befejezésekor, valamint a  gyámhivatal felkérésére bármikor 
a gondozás folyamán, a felkéréstől számított tizenöt napon belül
véglegesíti.
(33) A családok átmeneti otthona szakmai vezetője a GYVR tervező és értékelő alrendszerében
a) az  ellátott gyermekre vonatkozóan az  egyéni gondozási-nevelési tervet, valamint az  ellátott családra, 
válsághelyzetben lévő várandós anyára vagy a bántalmazott felnőttre a családgondozási lapot az elhelyezést követő 
harminc napon belül,
b) – a  gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés megtételére vonatkozó javaslattétel 
esetén – a  helyzetértékelést az  átmeneti gondozás befejezésekor, valamint a  gyámhivatal felkérésére bármikor 
a gondozás folyamán, a felkéréstől számított tizenöt napon belül
véglegesíti.
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(34) A  család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó vezetője az  illetékessége megváltozására vonatkozó tényt 
– az  arra okot adó körülményről történő értesülést követően – legkésőbb öt napon belül rögzíti a  GYVR-ben. 
Az újonnan illetékessé váló család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó vezetője az illetékességváltozás GYVR-ben 
történő rögzítését követően legkésőbb öt napon belül kijelöli a  feladat ellátásáért felelős szervezeti egység 
vezetőjét, és a kijelölést rögzíti a GYVR-ben.”

16. §  Az Ar. a következő 18. §-sal egészül ki:
„18.  § (1) A  Központ 2021. július 1-jén áttölti a  GYVR-be – az  időszakos jelentésre vonatkozó adat kivételével – 
a  2021. június 23-án a  gyermekjóléti szolgáltatásban megállapodás alapján vagy hatósági határozattal ellátott 
gyermekeknek, valamint a gyermekek átmeneti gondozását igénybe vevőknek a 2021. június 23-án az igénybevevői 
nyilvántartásban szereplő adatait.
(2) Az  egyes kormányrendeleteknek a  Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer 
továbbfejlesztésével összefüggő módosításáról szóló 205/2021. (IV. 29.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr.) 
megállapított 11., 11/M., 11/O. és 11/P. § szerinti szabályokat 2021. július 1-jétől kell kötelezően alkalmazni. Eddig 
az időpontig a Módr. hatálybalépését megelőző napon hatályos adatlaprendszer tovább alkalmazható.”

17. §  Az Ar. 11/K. § (1) bekezdésében a „gyermekek és az ifjúság védelméért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter)” 
szövegrész helyébe a „minisztert” szöveg lép.

18. §  Hatályát veszti az Ar.
a) 1.  §-ában az „a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást biztosító szervek és személyek,” 

szövegrész,
b) 1/A. alcím címe,
c) 1. számú melléklet IX. számú adatlapja,
d) 2. számú melléklete.

3. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló  
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

19. §  A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 
9/A. § (1) bekezdésében az „a kezelő szerv” szövegrész helyébe az „az SZGYF” szöveg lép.

4. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési 
rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

20. §  A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az  országos jelentési rendszerről 
szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Nyr.) 8/A.  § (1) és (2)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezések lépnek:
„(1) A  gyermekjóléti szolgáltatásnak a  Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszerbe 
(a  továbbiakban: GYVR) rögzítendő szolgáltatásai, a  gyermekek átmeneti gondozása és a  gyermekvédelmi 
szakellátások esetén – a  4–8.  §-ban foglaltaktól eltérően – a  Gyvt. szerinti adatok rögzítése és az  időszakos 
jelentés úgy történik, hogy a GYVR a gyámhatóságok, a  területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti 
szolgálatok és a  személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 
kormányrendeletben (a  továbbiakban: Ar.) foglaltak szerint elektronikus úton, napi rendszerességgel adatot 
szolgáltat az igénybevevői nyilvántartás részére.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak érdekében
a) gyermekjóléti szolgáltatás esetén az egyszemélyes szolgálat családsegítőjét, a család- és gyermekjóléti szolgálat 
vezetőjét, illetve a család- és gyermekjóléti központ vezetőjét, esetmenedzserét és asszisztensét,
b) gyermekek átmeneti gondozása esetén az intézményvezetőt,
c) gyermekvédelmi szakellátások esetén az Ar. szerinti gondozási hely vezetőjét
adatszolgáltató munkatársnak kell kijelölni. Az  igénybevevői nyilvántartásban szereplő adatok helyességének 
figyelemmel kísérése érdekében további adatszolgáltató munkatársak is kijelölhetők.”
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21. §  Az Nyr. a következő 20. §-sal egészül ki:
„20. § Gyermekjóléti szolgáltatás és gyermekek átmeneti gondozása esetén
a) 2021. június 30-áig az egyes kormányrendeleteknek a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer 
továbbfejlesztésével összefüggő módosításáról szóló 205/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Módr.) 
hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezések szerint,
b) 2021. július 1-jétől a Módr.-rel megállapított 8/A. §-ban foglalt rendelkezések szerint
kell adatot szolgáltatni az igénybevevői nyilvántartásba.”

22. §  Az Nyr.
a) 2. § (1) bekezdésében a „8. §-ban” szövegrész helyébe a „8/A. §-ban” szöveg,
b) 8/A.  § (3)  bekezdésében a „Gyermekvédelmi szakellátások” szövegrész helyébe az „Az (1)  bekezdés szerinti 

szolgáltatások” szöveg
lép.

5. Záró rendelkezések

23. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 206/2021. (IV. 29.) Korm. rendelete
a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében megvalósuló iskolafejlesztésekkel 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról szóló 3/2018. (II. 1.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében megvalósuló iskolafejlesztésekkel összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 
3/2018. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.  § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az  1.  mellékletben 
meghatározott, a  Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében megvalósuló, 
az  1.  mellékletben felsorolt és megjelölt földrészleteken, illetve ezen földrészletekből telekalakítási eljárások 
befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósuló beruházásokkal (a  továbbiakban: Beruházások) 
összefüggő, a 2. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.
(2) Az  (1)  bekezdés alkalmazásában a  Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a  közigazgatási 
hatósági ügyeket, amelyek
a) a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
b) a Beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési munkákra vonatkoznak.”

2. §  A Korm. rendelet a következő 2/B. §-sal egészül ki:
„2/B.  § A  Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben, az  1.  melléklet 2. sora szerinti 
beruházás vonatkozásában koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Pest Megyei Kormányhivatalt 
vezető kormánymegbízottat jelöli ki.”
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3. §  A Korm. rendelet a következő 7. §-sal egészül ki:
„7.  § E  rendeletnek a  Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében megvalósuló 
iskolafejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 3/2018. (II. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 206/2021. (IV. 29.) 
Korm.  rendelettel (a  továbbiakban: Módr2.) megállapított 1.  §-át és 1.  mellékletében foglalt táblázat 2. sorát 
a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

4. §  A Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 206/2021. (IV. 29.) Korm. rendelethez

A Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A B

1. A beruházás megnevezése A beruházás azonosító adatai)

2. iskolafejlesztés és a hozzá kapcsolódó 
út- és közműinfrastruktúra-fejlesztés

Biatorbágy közigazgatási területén fekvő, 9571/1, 9571/2, 
9571/4, 9571/5, 8363/1, 8363/2, 8463 és 8743/32 helyrajzi számú 
ingatlanok

A Kormány 207/2021. (IV. 29.) Korm. rendelete
a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] a  következő 
201/K. §-sal egészül ki:
„201/K.  § E  rendeletnek a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 207/2021.  
(IV. 29.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 207/2021. (IV. 29.) Korm. rendelet] módosított rendelkezéseit a 207/2021. 
(IV. 29.) Korm. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

2. §  A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a) 44/C.  § (3)  bekezdésében az  „az eredeti keretösszeg 110%-át” szövegrész helyébe az  „a Kormány által 

meghatározott indikatív támogatási keretösszeget” szöveg,
b) 87.  § (1)  bekezdés c)  pont ca)  alpontjában a „prioritása eredeti keretösszegének 110%-án belül” szövegrész 

helyébe a „prioritásának a  Kormány által meghatározott indikatív támogatási keretösszegén belül, vagy ha 
a  Kormány a  44/C.  § (4)  bekezdése szerint a  prioritásra maximális kötelezettségvállalási szintet határozott 
meg, úgy annak mértékéig” szöveg,

c) 87. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában a „prioritása eredeti keretösszegének 110%-án belül” szövegrész 
helyébe a „prioritásának a  Kormány által meghatározott indikatív támogatási keretösszegén belül, vagy ha 



2688 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 73. szám 

a  Kormány a  44/C.  § (4)  bekezdése szerint a  prioritásra maximális kötelezettségvállalási szintet határozott 
meg, úgy annak mértékéig” szöveg,

d) 87.  § (1)  bekezdés c)  pont cc)  alpontjában a „prioritása eredeti keretösszegének 110%-án belül” szövegrész 
helyébe a „prioritásának a  Kormány által meghatározott indikatív támogatási keretösszegén belül, vagy ha 
a  Kormány a  44/C.  § (4)  bekezdése szerint a  prioritásra maximális kötelezettségvállalási szintet határozott 
meg, úgy annak mértékéig” szöveg,

e) 87.  § (1b)  bekezdésében a  „prioritása eredeti keretösszegének 110%-án belül” szövegrész helyébe 
a „prioritásának a Kormány által meghatározott indikatív támogatási keretösszegén belül, vagy ha a Kormány 
a  44/C.  § (4)  bekezdése szerint a  prioritásra maximális kötelezettségvállalási szintet határozott meg, úgy 
annak mértékéig” szöveg,

f ) 87. § (1e) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „prioritás eredeti keretösszegének 110%-át” szövegrész helyébe 
a  „prioritásnak a  Kormány által meghatározott indikatív támogatási keretösszegét, vagy ha a  Kormány 
a 44/C. § (4) bekezdése szerint a prioritásra maximális kötelezettségvállalási szintet határozott meg, akkor azt” 
szöveg

lép.

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 208/2021. (IV. 29.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek a távvezeték beruházás engedélyezésével összefüggő módosításáról

A Kormány
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 3., 12. és 19. pontjában,
a 2. alcím tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a  villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170.  § (1)  bekezdés 30.  pontjában, valamint 
az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés e) pontjában,
a 4. alcím tekintetében az  erdőről, az  erdő védelméről és az  erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112.  § 
(1) bekezdés e) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A környezeti hatásvizsgálati és az  egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) 
Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6b) A  környezetvédelmi hatóság az  előzetes vizsgálati, a  környezeti hatásvizsgálati, az  egységes 
környezethasználati, valamint az  összevont eljárásában a  tevékenység telepítési helye szerinti település, 
a fővárosban a kerület (a továbbiakban együtt: település) önkormányzata ügyfélnek minősül, aki a környezetvédelmi 
hatóság által megküldött kérelem és mellékletei tekintetében a  kézhezvételtől számított 15 napon belül 
nyilatkozhat.”

2. §  A környezeti hatásvizsgálati és az  egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) 
Korm. rendelet 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §  Hatályát veszti a  környezeti hatásvizsgálati és az  egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6c) bekezdése.
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2. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

4. §  Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) 
Korm. rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló  
382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 
„Vezetékjog” alcíme a következő 13/A. §-sal és 13/B. §-sal egészül ki:
„13/A.  § (1) A  hálózati engedélyes új nagyfeszültségű közcélú hálózat vezetékjogi engedélyezését megelőzően 
hatósági előkészítő eljárást jogosult kezdeményezni a Hatóságnál.
(2) A  hatósági előkészítő eljárásra irányuló kezdeményezéshez csatolni kell a  3. számú melléklet 1.  pontja szerint 
–  kivéve a  helyrajzi szám megjelöléseket – előkészített előzetes nyomvonal-kijelölési dokumentációt a  lehetséges 
egy vagy több nyomvonalra.
13/B.  § (1) A  Hatóság a  nyomvonal-kijelölési dokumentációt megküldi a  vezetékjogi engedélyezési eljárásban 
érintett szakhatóságoknak, a  közműveknek, a  kezelőknek és az  üzemeltetőknek, amelyek arra 15 napon belül 
kötelesek észrevételt tenni, különösen a gátló körülményekre és a megvalósításhoz szükséges alapvető feltételekre 
kiterjedően.
(2) A  Hatóság a  nyomvonal-kijelölési dokumentáció megküldésével egyidejűleg az  észrevételek benyújtására 
nyitva álló határidőt követő 15 napon belül egyeztetést hív össze az  érintett szakhatóságok, közművek, kezelők, 
üzemeltetők és a hálózati engedélyes részvételével. Az egyeztetés keretében a résztvevők:
a) megvizsgálják a  lehetséges nyomvonalak engedélyezésének esetleges akadályait, a  tervezés során vizsgálandó 
szempontokat, a tervezés során elvégzendő hatásvizsgálatok szempontjait, a beruházás megvalósítását befolyásoló 
vagy kizáró – az egyeztetés időpontjában – ismert tényeket és körülményeket, a beruházás tervezésével összefüggő 
dokumentumokat,
b) átadják a  lehetséges megvalósítási változatokkal kapcsolatos adatokat, továbbá az  eljáró hatóságok, 
szakhatóságok vagy a  közművek, kezelők és üzemeltetők a  tervezést segítő és a  későbbi engedélyezés 
szempontjából releváns adatokat, valamint
c) ha több nyomvonal került megjelölésre, úgy meghatározzák azokat a  változatokat, amelyekkel kapcsolatosan 
a létesítést megfelelő körülmények között lehetségesnek tartják.
(3) A  (2)  bekezdés szerinti egyeztetés lezárását követően a  hálózati engedélyes 30 napon belül benyújtja 
az  előzetes vélemények és az  egyeztetés alapján javasolt nyomvonalra vonatkozó, 3. számú melléklet 1.  pontja 
szerinti nyomvonal-kijelölési dokumentációt a  Hatósághoz, amelyet a  Hatóság megküld az  (1)  bekezdés szerinti 
érintetteknek. A nyomvonal-kijelölési dokumentáció kézhezvételét követő 15 napon belül írásbeli véleményt ad
a) a környezetvédelmi szakhatóság
aa) a  környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeiről, ha a  beruházás a  Khvr. 1. számú melléklete körébe 
tartozik, vagy ha a  Khvr. 3. számú melléklet körébe tartozik, és a  beruházás megvalósításából jelentős környezeti 
hatások származhatnak, vagy
ab) a  környezeti hatástanulmány szükségességének hiányában arról, hogy milyen egyéb engedélyeket tart 
szükségesnek,
b) az  állami főépítészi hatáskörben eljáró, illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal a  nyomvonalnak a  terület- 
és településrendezési előírásokkal való összhangjáról, azzal, hogy az  összhang hiánya nem állapítható meg 
önmagában annak alapján, hogy terület- vagy településrendezési eszközökben a  közcélú hálózat létesítése nem 
szerepel,
c) valamennyi egyéb érintett szakhatóság, közművek, kezelők és üzemeltetők a nyomvonal megvalósíthatóságáról.
(4) A  hálózati engedélyes a  kiválasztott nyomvonalra vonatkozó írásbeli vélemények figyelembevételével 
közmeghallgatást szervezhet a  Hatóság felügyelete mellett a  13.  § (1)  bekezdése szerint, azzal az  eltéréssel, hogy 
a  közmeghallgatáson a  Hatóság részt vesz. A  közmeghallgatáson elhangzott észrevételek dokumentálásáról 
a hálózati engedélyes gondoskodik, amit a Hatóság hitelesít.
(5) A Hatóság és az (1) bekezdés szerinti érintettek a közmeghallgatást követő 15 napon belül végleges véleményt 
adnak a  kiválasztott nyomvonal-kijelölési dokumentáció tekintetében, amiről a  Hatóság a  hálózati engedélyest 
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legkésőbb a szóbeli konzultációt követő 30. napon értesíti. A vélemények a kiadást követő 2 éven belül megindított 
engedélyezési eljárásban előzetes szakhatósági állásfoglalásként felhasználhatóak.”

6. §  A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 42. § 
a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet)
„a) az  egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. december 13-i 
2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. és 4. cikkének,”
(való megfelelést szolgálja.)

7. §  Hatályát veszti a  villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) 
Korm. rendelet 42. § b) pontja.

4. Az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási 
szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet módosítása

8. §  Az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 
433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha az adott térségben az erdő csökkenésének tilalmáról jogszabály kifejezetten nem rendelkezik, a csereerdősítést)
„a) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházással összefüggő, a  Kormány által rendeletben 
meghatározott erdő-igénybevételi ügyek, valamint az  országos vagy térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-
hálózatok és egyedi építmények megvalósításával összefüggő erdő-igénybevételi ügyek esetében az  ország 
területén belül,”
(bármely arra alkalmas földterületen végre lehet hajtani.)

9. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.

10. §  A 6. § az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. december 13-i 
2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. és 4. cikkének való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 208/2021. (IV. 29.) Korm. rendelethez

A  környezeti hatásvizsgálati és az  egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) 
Korm. rendelet 3. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 127/A. ponttal egészül ki, és a táblázat 128. sora 
helyébe a következő rendelkezés lép:

(A.

Sorszám

B.

A tevékenység megnevezése

C.

Küszöbérték, feltétel)

127/A. Transzformátor-alállomás védett természeti területen, Natura 2000 
területen

128. Egyéb, az 1–127/A. pontba nem tartozó építmény vagy 
építményegyüttes beépített vagy beépítésre szánt területen

a) 2 ha területfoglalástól

b) 300 parkolóhelytől

c) 50 m-es épületmagasságtól

d) védett természeti területen,  
Natura 2000 területen, barlang 
védőövezetén 0,5 ha területfoglalástól 
vagy  
50 parkolóhelytől
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2. melléklet a 208/2021. (IV. 29.) Korm. rendelethez

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. Építésügyi ügyek táblázat 
43. sora helyébe a következő rendelkezés lép, és a táblázat a következő 43/A. sorral egészül ki:

(A B C D E F

1.
Közigazgatási hatósági 

eljárás
Szakkérdés Bevonás és közreműködés feltétele

Elsőfokon eljáró 

szakhatóság

Másodfokon 

eljáró 

szakhatóság

Állásfoglalás 

beszerzésének 

határideje)

43. A 382/2007. (XII. 23.)  
Korm. rendelet 
szerinti építési, 
használatbavételi és 
fennmaradási eljárás.

A helyi településrendezési 
eszközökkel való összhang 
megállapítása, valamint annak 
elbírálása, hogy az építmény 
vagy tevékenység a helyi 
önkormányzati rendeletben 
meghatározott természetvédelmi 
követelményeknek a kérelemben 
foglaltak szerint vagy további 
feltételek mellett megfelel-e.

Minden villamosenergia-ipari építésügyi hatósági 
engedélyköteles építmény építése esetében – kivéve,  
ha a kérelem:
a) a területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési 
tervek tartalmi követelményeiről szóló jogszabály szerinti 
országos vagy térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-
hálózatok és egyedi építmények megvalósítására, valamint azok 
jelentős módosítására irányul, vagy 
b) nemzetgazdaságilag kiemelt beruházásra irányul.

Nem kell bevonni  
a szakhatóságot,  
ha a kérelem benyújtását környezetvédelmi engedélyezési eljárás  
előzte meg.

Települési 
önkormányzat 
jegyzője, fővárosban 
a főjegyző

– –

43/A. A 382/2007. (XII. 23.)  
Korm. rendelet 
szerinti építési, 
használatbavételi és 
fennmaradási eljárás.

A területrendezési tervekkel való 
összhang tekintetében, azzal, 
hogy az összhang hiánya nem 
állapítható meg önmagában annak 
alapján, hogy településrendezési 
eszközökben a közcélú hálózat 
létesítése nem vagy a szerkezeti 
terven feltüntetettől eltérő 
nyomvonallal szerepel. 

Minden villamosenergia-ipari építésügyi hatóságiengedély-
köteles építmény építése esetében, 
ha a kérelem:
a) a területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési 
tervek tartalmi követelményeiről szóló jogszabály szerinti 
országos vagy térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-
hálózatok és egyedi építmények megvalósítására, valamint azok 
jelentős módosítására irányul, vagy 
b) nemzetgazdaságilag kiemelt beruházásra irányul. 

Nem kell bevonni a szakhatóságot, ha a kérelem benyújtását 
környezetvédelmi engedélyezési eljárás  
előzte meg. 

állami főépítészi 
hatáskörében eljáró 
fővárosi és megyei 
kormányhivatal

– –
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A Kormány 209/2021. (IV. 29.) Korm. rendelete
a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 15. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 280/2004. (X. 20.)  
Korm. rendelet] 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek elkészítésének végeredményeként előállított téradatkészletek 
a  Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer létrehozásáról és működtetéséről szóló 241/2009. (X. 29.)  
Korm. rendelet 2. számú melléklet 5. pontja szerinti, „Emberi egészség és biztonság” téradattémák körébe tartoznak.”

2. § (1) A 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 7. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha a  jóváhagyásra benyújtott stratégiai zajtérkép nem felel meg a  (4)  bekezdésben foglalt feltételeknek, 
a  környezetvédelmi hatóság a  jóváhagyást megtagadja, és a  stratégiai zajtérkép készítésére kötelezettet értesíti 
az  elutasítás okáról, valamint megfelelő határidő tűzése mellett felszólítja az  átdolgozott stratégiai zajtérkép 
ismételt benyújtására.
(4b) Ha a  környezetvédelmi hatóság a  zajtérkép jóváhagyását megtagadja, a  stratégiai zajtérkép készítésére 
kötelezett a  zajtérképet átdolgozza, és azt a  (4a)  bekezdés alapján meghatározott határidőre a  környezetvédelmi 
hatósághoz ismételten benyújtja.”

 (2) A 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  stratégiai zajtérkép készítésére kötelezett a  stratégiai zajtérképet a  környezetvédelmi hatóság 
jóváhagyásáról szóló értesítésével együtt – a  14.  § (4)  bekezdésében meghatározottak figyelembevételével – 
a környezetvédelemért felelős miniszter és az érintett önkormányzatok részére megküldi, vagy ahhoz elektronikus 
úton hozzáférést biztosít.”

 (3) A 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 7. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  zajtérkép (6)  bekezdés szerinti megküldésével egyidejűleg a  települési zajtérkép készítésére kötelezett 
az érintett önkormányzatok részére hozzáférést biztosít a jóváhagyott stratégiai zajtérképek adatbázisához.”

3. §  A 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 9. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Az  intézkedési tervben 10 évnél nem hosszabb határidővel kell olyan zajcsökkentési vagy más, a  zaj elleni 
védelmet célzó műszaki, szervezési, településrendezési megoldásokat és egyéb intézkedéseket meghatározni, 
amelyek az  e  rendelet hatálya alá tartozó területeken a  következő stratégiai küszöbértékeket meghaladó zaj 
kezelését szolgálják:
a) üzemi létesítmény esetén Lden = 46 dB, Léjjel = 40 dB,
b) közlekedési zajforrás esetén Lden = 63 dB, Léjjel = 55 dB.
(5) Az  intézkedési tervben 5 évnél nem hosszabb határidővel kell olyan zajcsökkentési vagy más, a  zaj elleni 
védelmet célzó műszaki, szervezési, településrendezési megoldásokat és egyéb intézkedéseket meghatározni, 
amelyek az  e  rendelet hatálya alá tartozó területeken a  következő stratégiai küszöbértékeket meghaladó zaj 
kezelését szolgálják:
a) üzemi létesítmény esetén Lden = 56 dB, Léjjel = 50 dB,
b) közlekedési zajforrás esetén Lden = 73 dB, Léjjel = 65 dB.”

4. §  A 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet „Zajbizottság” alcíme helyébe a következő alcím lép:
„Az intézkedési tervjavaslatok egyeztetése
10. § (1) Az  intézkedési terv tervezetét (a továbbiakban: intézkedési tervjavaslat) a  fő közlekedési létesítmény 
kötelezettje véleményezésre megküldi
a) a közlekedésért felelős miniszter,
b) a területi környezetvédelmi hatóság,
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c) a nagyforgalmú közutak intézkedési tervjavaslatai esetén az érintett közút kezelője és a NIF Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság,
d) a  nagyforgalmú vasutak intézkedési tervjavaslatai esetén az  érintett vasúti pályahálózat-működtető és  
a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság,
e) a megyei főépítész és
f ) az érintett települési önkormányzat képviselő-testülete
részére.
(2) A kötelezett önkormányzat az intézkedési tervjavaslatot – a Kvt. 48/F. §-ában meghatározott hatóságokon kívül –  
érintettség esetén, véleményezés céljából azoknak a  közlekedési létesítmények kezeléséért, üzemeltetéséért és 
fejlesztéséért felelős szervezeteknek is továbbítja, amelyek tulajdonosi jogait nem a  kötelezett önkormányzat 
gyakorolja.
(3) A  fő repülőtér intézkedési tervjavaslatát a  fő közlekedési létesítmény kötelezettje – az  (1)  bekezdésben 
meghatározottakon kívül – véleményezésre megküldi a  repülőterek környezetében létesítendő zajgátló 
védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól szóló Korm. rendelet szerinti 
zajvédelmi bizottságnak is. A fő repülőtér intézkedési tervjavaslatának véleményezésébe be kell vonni legalább egy, 
a 9. § (1) bekezdésében meghatározott szakértőt.
(4) Az  (1)–(3)  bekezdésben meghatározott szervezetek az  intézkedési tervjavaslatot a  megkereséstől számított  
45 napon belül véleményezik. Ha valamely szervezet az  előírt határidőn belül nem nyilatkozik, akkor azt 
egyetértőnek kell tekinteni.
(5) A kötelezett önkormányzat helyben szokásos módon tájékoztatja az érintett közvéleményt
a) az  intézkedési tervet megalapozó, elfogadott, az  adott területre vonatkozó stratégiai zajtérképek 
megtekintésének lehetőségéről (helyéről, idejéről),
b) az intézkedési tervjavaslat tartalmáról, valamint az abban foglalt célokról,
c) az intézkedési tervjavaslattal kapcsolatos vélemények fogadására szolgáló postai és elektronikus levélcímről,
d) a lakosságnak szóló nyilvános konzultáció tartása esetén annak időpontjáról.
(6) Az (5) bekezdés szerinti tájékoztatást az önkormányzat hivatalos honlapján is közzéteszi.
(7) Az  intézkedési tervjavaslattal kapcsolatos észrevételek megtételére az  intézkedési tervjavaslat (6)  bekezdés 
szerinti közzététel időpontjától számítva 60 napot kell biztosítani.
(8) A fő közlekedési létesítmény kötelezettje intézkedési tervjavaslatát megküldi az érintett önkormányzat részére, 
amely 8 napon belül – az (5)–(7) bekezdés szerint – tájékoztatja a közvéleményt.
(9) Az  érintett önkormányzat a  fő közlekedési létesítmény intézkedési tervjavaslatával kapcsolatban beérkezett 
észrevételeket az (5)–(7) bekezdés szerinti egyeztetést követő 8 napon belül megküldi a fő közlekedési létesítmény 
kötelezettje számára.
(10) Az  intézkedési tervjavaslatok lefolytatott egyeztetéséről a  kötelezett önkormányzat, illetve a  fő közlekedési 
létesítmény kötelezettje összefoglalót készít, amivel az intézkedési tervjavaslatot kiegészíti.
11.  § (1) Az  1.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontjaiban meghatározott települések esetén a  saját területükre vonatkozó 
véglegesített intézkedési tervet a kötelezett önkormányzat képviselő-testülete, illetve közgyűlése fogadja el.
(2) A fő közlekedési létesítmény kötelezettje a véglegesített intézkedési tervet a közlekedésért felelős miniszternek 
nyújtja be. A közlekedésért felelős miniszter az intézkedési tervet állásfoglalásával ellátva 30 napon belül továbbítja 
a  környezetvédelmi hatósághoz. A  véglegesített intézkedési tervet a  környezetvédelmi hatóság 30 napon belül 
jóváhagyja.
(3) A  környezetvédelmi hatóság nem hagyja jóvá a  benyújtott intézkedési tervet, és a  fő közlekedési létesítmény 
kötelezettjét értesíti az elutasítás okáról, ha
a) az intézkedési terv nem felel meg az 5. számú mellékletben foglalt tartalmi feltételeknek, vagy
b) a fő közlekedési létesítmény kötelezettje az intézkedési tervjavaslatok egyeztetését nem folytatta le.
(4) Ha a környezetvédelmi hatóság az intézkedési tervet nem hagyja jóvá, a fő közlekedési létesítmény kötelezettje 
az  intézkedési tervet átdolgozza, és a  környezetvédelmi hatóság által előírt határidőre ismételten benyújtja 
a környezetvédelmi hatósághoz.
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(5) A  kötelezett önkormányzat az  (1)  bekezdés szerint elfogadott intézkedési tervet, valamint a  közgyűlés 
elfogadó határozatát – a  14.  § (5)  bekezdésében meghatározott határidő figyelembevételével – megküldi 
a környezetvédelemért felelős miniszter, valamint a környezetvédelmi hatóság részére.
(6) A  fő közlekedési létesítmény kötelezettje a  (2)  bekezdés szerint jóváhagyott intézkedési tervet – a  14.  § 
(5)  bekezdésében meghatározott határidő figyelembevételével – megküldi az  érintett önkormányzatok és 
a környezetvédelemért felelős miniszter részére.
(7) A  fő közlekedési létesítmény kötelezettje a  jóváhagyott, a  kötelezett önkormányzat az  elfogadott intézkedési 
tervet honlapján közzéteszi, és annak elérhetőségét a közzétételtől számított 10 éven keresztül biztosítja.
(8) A  (7)  bekezdés szerint közétett intézkedési terveket a  környezetvédelemért felelős miniszter az  általa vezetett 
minisztérium hivatalos honlapján elérhetővé teszi.
12.  § (1) A  14.  § (5)  bekezdésében meghatározott gyakorisággal, valamint a  zajhelyzetet befolyásoló jelentős 
változás bekövetkezése esetén az intézkedési tervet felül kell vizsgálni, és szükség szerint módosítani kell.
(2) Jelentősnek tekinthető a változás, ha hatására a meglévő üzemi létesítmény, illetve a fő vagy egyéb közlekedési 
létesítmény által okozott zajterhelés legalább 10 dB-lel növekszik a korábban megállapított zajterheléshez képest.
(3) A  felülvizsgálat során külön-külön kell bemutatni az  üzemi és közlekedési zajforrások esetén a  meglévő 
zajterhelést megváltoztató tényezőket, és a megváltozott zajterhelést figyelembe véve át kell dolgozni vagy ki kell 
egészíteni az intézkedési tervet a 9. § figyelembevételével.”

5. § (1) A 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 14. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) 2024. július 18-ig, valamint azt követően ötévente az intézkedési terv készítésére kötelezett a 11. § (1) bekezdése 
szerint elfogadott, illetve a 11. § (2) bekezdése szerint jóváhagyott intézkedési tervet átadja a környezetvédelemért 
felelős miniszter részére.”

 (2) A 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 14. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  stratégiai zajtérkép készítésére kötelezett a  stratégiai zajtérképek vonatkozásában a  (4)  bekezdésben, 
az  intézkedési tervek vonatkozásában az  (5)  bekezdésben meghatározott dátumoktól számított 6 hónapon 
belül gondoskodik a  stratégiai zajtérképek, valamint intézkedési tervek készítésének végeredményeként 
előállított téradatkészletek és azok metaadatainak Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszeren keresztül való 
közzétételéről.
(9) A Bizottság (7) bekezdésben szereplő adatokról való tájékoztatását a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről 
szóló, 2002. június 25-i 2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 3.  cikk w)  pontja szerinti adattár 
alkalmazásával kell elvégezni. Az adattárba feltöltött adatok frissítése esetén meg kell adni az eredeti és a frissített 
információ közötti különbségeket és a frissítés indokait.”

6. §  A 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 15. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ez  a  rendelet a  környezettel kapcsolatos jogszabályok területén a  jelentéstételi kötelezettségek 
összehangolásáról, valamint a 166/2006/EK és a 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2002/49/EK,  
a  2004/35/EK, a  2007/2/EK, a  2009/147/EK és a  2010/63/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, a  338/97/EK 
és a  2173/2005/EK tanácsi rendelet, továbbá a  86/278/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2019. június 5-i  
(EU) 2019/1010 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

7. §  A 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet
a) 7. § (1) bekezdésében a „(2) és (4) bekezdéseiben” szövegrész helyébe a „(4) bekezdésében” szöveg,
b) 7.  § (3)  bekezdésében a „hagyja jóvá” szövegrész helyébe a „30 napon belül jóváhagyja, és a  jóváhagyásról 

értesíti a stratégiai zajtérkép készítésére kötelezettet” szöveg,
c) 7.  § (5)  bekezdésében a  „felülvizsgálathoz, valamint az  intézkedési terv elkészítéséhez” szövegrész 

helyébe a „felülvizsgálathoz, az  intézkedési terv elkészítéséhez, valamint a  14.  § (8)  bekezdésében foglalt 
kötelezettség teljesítéséhez” szöveg,

d) 9. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az „önkormányzat által kijelölt csendes területeken, a zajtól védendő 
vagy védelemre szánt területeken” szövegrész helyébe az „e rendelet hatálya alá tartozó területeken” szöveg,

e) 14. § (1) bekezdésében a „2008. október 31-éig” szövegrész helyébe a „2025. március 31-ig” szöveg,
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f ) 14.  § (4)  bekezdés nyitó szövegrészében a „2017. június 30-ig” szövegrész helyébe a „2022. június 30-ig” 
szöveg,

g) 14. § (7) bekezdés c) pontjában a „2008. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2025. június 30-ig” szöveg,
h) 14.  § (7)  bekezdés d)  pontjában az „adatokról,” szövegrész helyébe az „adatokról tájékoztatja a  Bizottságot,” 

szöveg,
i) 14. § (7) bekezdés d) pont da) alpontjában a „(2) és a (4) bekezdések szerinti dátumoktól” szövegrész helyébe 

a „(4) bekezdés szerinti dátumtól” szöveg,
j) 14.  § (7)  bekezdés d)  pont db)  alpontjában az „a (3) és az  (5)  bekezdések szerinti dátumoktól” szövegrész 

helyébe az „az (5) bekezdés szerinti dátumtól” szöveg,
k) 5. számú melléklet 1. pontjában

ka) a  „jelentés a  közvélemény tájékoztatásáról” szövegrész helyébe az  „az intézkedési tervjavaslatok 
lefolytatott egyeztetésének eredményeiről szóló összefoglaló” szöveg,

kb) az „a zajcsökkentésre” szövegrész helyébe az „az intézkedési terv készítésére” szöveg,
kc) a „megteendő” szövegrész helyébe a „tervezett” szöveg,

l) 5. számú melléklet 2.  pontjában a „számának becsült” szövegrész helyébe a „számának az  intézkedési terv 
végrehajtása következtében becsült” szöveg,

m) 6. számú melléklet 1.  pontjában a „vonzáskörzetére vonatkozóan” szövegrész helyébe a „vonzáskörzetére, 
valamint a 100 000-nél több lakosú városokra vonatkozóan” szöveg

lép.

8. §  Hatályát veszti a 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 14. § (7) bekezdés b) pontja.

9. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

10. §  Ez a rendelet a környezettel kapcsolatos jogszabályok területén a jelentéstételi kötelezettségek összehangolásáról, 
valamint a  166/2006/EK és a  995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, a  2002/49/EK, a  2004/35/EK, 
a 2007/2/EK, a 2009/147/EK és a 2010/63/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 338/97/EK és a 2173/2005/EK 
tanácsi rendelet, továbbá a 86/278/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/1010 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 210/2021. (IV. 29.) Korm. rendelete
az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló  
345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 
a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és g) pontjában,
a 2. és a 3. § tekintetében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés g) pontjában,
a 4.  § tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 
27. pontjában és a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés g) pontjában,
a 7. § (1) bekezdése tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
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„(1a) Az  (1)  bekezdés rendelkezéseit az  1.  mellékletben meghatározott beruházások keretén belül vagy ahhoz 
közvetlenül kapcsolódó közlekedésfejlesztési, területszerzési, közművek tervezésével, előkészítésével és 
megvalósításával kapcsolatos feladatokra, valamint mindezen létesítményekkel kapcsolatos tevékenységekre, 
hatósági eljárásokra is alkalmazni kell.”

2. §  Az R. a következő 2. §-sal egészül ki:
„2. § Az 1. melléklet 1.1.42. és 1.1.58. pontjában meghatározott beruházásokra Pethőhenye község vonatkozásában 
a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 29. §-ában 
foglaltakat azzal kell alkalmazni, hogy az  erdők övezetébe tartozó területeket a  településrendezési eszközben 
legalább 85%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni.”

3. §  Az R. a következő 5. §-sal egészül ki:
„5.  § Az  1.  mellékletben meghatározott beruházások esetében az  országos és megyei területrendezési tervekkel 
való összhang vizsgálata során – az országos vagy a megyei területrendezési eszközzel való egyezőség hiányában – 
az 1. mellékletet kell figyelembe venni.”

4. §  Az R. a következő 5/B. §-sal egészül ki:
„5/B. § (1) Az 1. melléklet 2.1.5 pontjában meghatározott beruházás esetében a Fonyód belterület 5194/2 helyrajzi 
számú telek és az abból telekalakítással kialakításra kerülő telkeken az alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi 
építési követelmények alkalmazandók:
a) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 30%,
b) a telken vasúti átjáró és buszforduló, valamint ezekhez kapcsolódó építmények alakíthatóak ki.
(2) Amennyiben a hatályos településrendezési eszköz, az országos településrendezési és építési követelményekről 
szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet vagy a Fonyód vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett 
területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 41/2004. (XII. 30.) 
TNM rendelet a  beépítés és az  egyedi építési követelmények (1)  bekezdésben meghatározott sajátos szabályával 
ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaznak, akkor ezek rendelkezéseit nem lehet 
alkalmazni.”

5. §  Az R. 7. §-a a következő (16) bekezdéssel egészül ki:
„(16) E  rendeletnek az  egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 210/2021. (IV. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr8.) 
megállapított 1. § (1a) és (6)–(7) bekezdését, 2. §-át, 5. §-át, 5/B. §-át és 1. mellékletét a Módr8. hatálybalépésekor 
folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

6. §  Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

7. § (1) Az  R. 1.  § (6)  bekezdésében a „3.2.17.  pontjában” szövegrész helyébe az „1.1.66., 1.2.68., 1.2.77., 1.2.101., 2.1.34., 
2.1.113., 3.2.7., 3.2.8., 3.2.10. és 3.2.17. pontjában” szöveg lép.

 (2) Az R. 1. § (7) bekezdésében az „1.2.29. pontjában” szövegrész helyébe az „1.2.29. és 1.2.132. pontjában” szöveg lép.

8. §  Hatályát veszti az R. 1. melléklet 1.2.17. pontja, 1.2.66. pontja és 1.2.69. pontja.

9. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 210/2021. (IV. 29.) Korm. rendelethez

 1.  Az R. 1. melléklet 1.1.53. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Országos közúti közlekedési projektek
Gyorsforgalmi utak)
„1.1.53. M44 gyorsforgalmi út Kecskemét – Nagykőrös (korábbi M8 tervezési szakasz) – Békéscsaba közötti szakasz.”

 2.  Az R. 1. melléklet 1.1.70. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Országos közúti közlekedési projektek
Gyorsforgalmi utak)
„1.1.70. Az  M81 Komárom – Kisigmánd (M1 autópálya) – Kisbér – Székesfehérvár (M7 autópálya) – Sárbogárd 
(M8 gyorsforgalmi út) között gyorsforgalmi út megvalósítása.”

 3.  Az R. 1. melléklet 1.2.19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Országos közúti közlekedési projektek
Főutak)
„1.2.19. A 260. számú főút Sajószentpéter – Kazincbarcika (Berente) elkerülő út.”

 4.  Az R. 1. melléklet 1.2.21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Országos közúti közlekedési projektek
Főutak)
„1.2.21. A 32. számú főút, Hatvan és Szolnok közötti szakasz fejlesztése, párhuzamosan kerékpárút fejlesztéssel.”

 5.  Az R. 1. melléklet 1.2.34. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Országos közúti közlekedési projektek
Főutak)
„1.2.34. Az  51. számú főút Kalocsa és M9 gyorsforgalmi út közötti szakasz fejlesztése, párhuzamosan kerékpárút 
fejlesztéssel.”

 6.  Az R. 1. melléklet 1.2.44. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Országos közúti közlekedési projektek
Főutak)
„1.2.44. Az 55. számú főút, Baja és Pörböly közötti szakasz fejlesztése, párhuzamosan kerékpárút fejlesztéssel.”

 7.  Az R. 1. melléklet 1.2.45. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Országos közúti közlekedési projektek
Főutak)
„1.2.45. Az 55. számú főút Pörböly és Bátaszék közötti szakasz fejlesztése, párhuzamosan kerékpárút fejlesztéssel.”

 8.  Az R. 1. melléklet 1.2.56. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Országos közúti közlekedési projektek
Főutak)
„1.2.56. A  68. számú főút, Balatonszentgyörgy és Barcs közötti szakasz fejlesztése, párhuzamosan kerékpárút 
fejlesztéssel.”

 9.  Az R. 1. melléklet 1.2.67. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Országos közúti közlekedési projektek
Főutak)
„1.2.67. A  87. számú főút, Kőszeg (M87 gyorsforgalmi út) és Kőszeg, országhatár és Rattersdorf (Rőtfalva) közötti 
szakasz megvalósítása.”

 10.  Az R. 1. melléklet 1.2.68. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Országos közúti közlekedési projektek
Főutak)
„1.2.68. A 87–89. számú főutak, Szombathely északkeleti elkerülő szakasz megvalósítása.”

 11.  Az R. 1. melléklet 1.2.70. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Országos közúti közlekedési projektek
Főutak)
„1.2.70. A 301. számú főút, M3 autópálya és M2 gyorsforgalmi út közötti szakasz megvalósítása.”
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 12.  Az R. 1. melléklet 1.2.73. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Országos közúti közlekedési projektek
Főutak)
„1.2.73. A 441. számú főút, Kecskemét (445. számú főút) és Nagykőrös közötti szakasz fejlesztése.”

 13.  Az R. 1. melléklet 1.3.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Országos közúti közlekedési projektek
Mellékutak)
„1.3.5. A 8505. jelű út 1. számú főút – Mosonszolnok – Albertkázmérpuszta-országhatár fejlesztése.”

 14.  Az R. 1. melléklet 1.4.37. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Országos közúti közlekedési projektek
Csomóponti és közlekedésbiztonsági beavatkozások)
„1.4.37. Veszprémvarsány, 82. számú – 832. számú főút kereszteződésében körforgalmú csomópont megvalósítása.”

 15.  Az R. 1. melléklet 1.4.38. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Országos közúti közlekedési projektek
Csomóponti és közlekedésbiztonsági beavatkozások)
„1.4.38. Sümeg, 84. számú főút – Tóth Tivadar utca – Fehérkő utca kereszteződésében körforgalmú csomópont 
megvalósítása.”

 16.  Az R. 1. melléklet 1.4.39. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Országos közúti közlekedési projektek
Csomóponti és közlekedésbiztonsági beavatkozások)
„1.4.39. Eger, 2504. jelű Eger – Bogács összekötő úton Vécseyvölgy utca – Gárdonyi utcai csomópont átépítése.”

 17.  Az R. 1. melléklet 2.1.22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Vasúti projektek
Országos vasúti közlekedési projektek)
„2.1.22. A „V0” Budapestet délről elkerülő vasútvonal megvalósítása.”

 18.  Az R. 1. melléklet 2.1.34. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Vasúti projektek
Országos vasúti közlekedési projektek)
„2.1.34. A 100. számú vasútvonal, Debrecen – Nyíregyháza szakasz korszerűsítésének tervezése és kivitelezése.”

 19.  Az R. 1. melléklet 2.1.113. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Vasúti projektek
Országos vasúti közlekedési projektek)
„2.1.113. A  101. számú vasútvonal, Sáp – Berettyóújfalu szakasz, a  1373+29,5 szelvényben lévő Kék-Kálló híd 
átépítésének tervezése és kivitelezése.”

 20.  Az R. 1. melléklet 1.1. pontja a következő 1.1.71–1.1.82. ponttal egészül ki:
(Országos közúti közlekedési projektek
Gyorsforgalmi utak)
„1.1.71. Az M2 gyorsforgalmi út, Vác-dél és Vác-észak közötti szakasz fejlesztése.
1.1.72. Az M2 gyorsforgalmi út Vác-észak és Hont – Parassapuszta, országhatár közötti szakasz megvalósítása.
1.1.73. Az M3 autópálya, Gödöllő csomópont fejlesztése.
1.1.74. Az M4 autóút, Üllő ipari park csomópont és kapcsolódó úthálózati elemek megvalósítása.
1.1.75. Az M5 autópálya, Csengele csomópont megvalósítása.
1.1.76. Az M9 gyorsforgalmi út, 51. számú főút és 54. számú főút közötti szakasz megvalósítása.
1.1.77. Az M9 gyorsforgalmi út, 54. számú főút és 53. számú főút közötti szakasz megvalósítása.
1.1.78. Az M44 gyorsforgalmi út, Kunszentmárton csomópont megvalósítása.
1.1.79. Az M44 gyorsforgalmi út, Kétsoprony, 4644 jelű úti csomópont megvalósítása.
1.1.80. Az M4 gyorsforgalmi út, Újszilvási csomópont kialakítása.
1.1.81. Az M0 autóút 51+550–52+100 km szelvények között zajárnyékoló fal építése.
1.1.82. Az  M3 autópálya új csomóponti kapcsolatok kialakítása Görbeháza és Hajdúnánás elérhetőségének 
biztosítása érdekében.”
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 21.  Az R. 1. melléklet 1.2. pontja a következő 1.2.93–1.2.139. ponttal egészül ki:
(Országos közúti közlekedési projektek
Főutak)
„1.2.93. A 4. számú főút (R4), Debrecen és Nyíregyháza közötti szakasz négynyomúsítása.
1.2.94. A 8. számú főút (R8), Veszprém, Füredi utca és Pápai út közötti szakasz négynyomúsítása.
1.2.95. A 23. számú főút, Bátonyterenye – Kisterenye elkerülő szakasz megvalósítása.
1.2.96. A 23. számú főút és 25. számú főút, Bátonyterenye – Kisterenye és Szentdomonkos közötti szakasz fejlesztése.
1.2.97. A 25. számú főút, Szentdomonkos és Borsodnádasd közötti szakasz fejlesztése.
1.2.98. A 25. számú főút, Borsodnádasd és Bánréve közötti szakasz fejlesztése.
1.2.99. A  31. számú főút, Budapest és Nagykáta (Pest – Jász-Nagykun-Szolnok megyehatár) közötti szakasz 
fejlesztése, párhuzamos kerékpárút fejlesztéssel.
1.2.100. A 32. számú főút, M3 autópálya és Jászberény közötti szakasz négynyomúsítása.
1.2.101. Az 51. számú főút, Baja déli elkerülő szakasz megvalósítása.
1.2.102. A 61. számú főút, Simontornya elkerülő szakasz megvalósítása.
1.2.103. A 74. számú főút, Zalaegerszeg és Nagykanizsa közötti szakasz négynyomúsítása.
1.2.104. A 82. számú főút Győr, új bevezető szakasz megvalósítása.
1.2.105. A 82. számú főút, Zirc elkerülő szakasz megvalósítása.
1.2.106. A 310. számú főút Mogyoród és Isaszeg közötti szakasz megvalósítása.
1.2.107. A 7. számú főút, Siófok elkerülő szakasz megvalósítása.
1.2.108. A 451. számú főút, Kiskunfélegyháza és Szentes közötti szakasz fejlesztése.
1.2.109. A  471. számú főút, Nyírmihálydi és Nyírbátor közötti szakasz fejlesztése, párhuzamos kerékpárút 
fejlesztéssel.
1.2.110. A 471. számú főút, Nyírbátor elkerülő szakasz megvalósítása.
1.2.111. A 471. számú főút, Nyírbátor és Mátészalka közötti szakasz fejlesztése, párhuzamos kerékpárút fejlesztéssel.
1.2.112. A szentesi Kurca-híd és kapcsolódó létesítmények megvalósítása.
1.2.113. A füzesabonyi különszintű vasúti keresztezés megvalósítása.
1.2.114. A váci új Duna-híd megvalósítása.
1.2.115. A 75. számú főút, Zalaapáti és Bak közötti szakasz fejlesztése, párhuzamos kerékpárút fejlesztéssel.
1.2.116. A 862. számú főút Kapuvár és Beled közötti szakasz fejlesztése, párhuzamos kerékpárút fejlesztéssel.
1.2.117. Az 51. számú főút, Bátmonostor elkerülő szakasz megvalósítása.
1.2.118. Az 51. számú főút, Csátalja elkerülő szakasz megvalósítása.
1.2.119. Az 51. számú főút, Taksony és Dunavecse közötti szakasz fejlesztése, párhuzamos kerékpárút fejlesztéssel.
1.2.120. A 26. számú főút, Kazincbarcika és Bánréve, országhatár közötti szakasz fejlesztése, párhuzamos kerékpárút 
fejlesztéssel.
1.2.121. A 443. számú főút, Gyomaendrőd és Szarvas közötti szakasz fejlesztése, párhuzamos kerékpárút fejlesztéssel.
1.2.122. A 34. számú főút, Tiszafüred – Fegyvernek közötti szakasz fejlesztése, párhuzamos kerékpárút fejlesztéssel.
1.2.123. A 22. számú főút, Rétság és Balassagyarmat közötti szakasz fejlesztése, párhuzamos kerékpárút fejlesztéssel.
1.2.124. A 311. számú főút, Cegléd és Nagykáta közötti szakasz fejlesztése, párhuzamos kerékpárút fejlesztéssel.
1.2.125. A 441. számú főút, Cegléd és Nagykőrös közötti szakasz fejlesztése, párhuzamos kerékpárút fejlesztéssel.
1.2.126. A  493. számú főút, Baktalórántháza és Nyírbátor közötti szakasz fejlesztése, párhuzamos kerékpárút 
fejlesztéssel.
1.2.127. A 73. számú főút, Csopak és Veszprém közötti szakasz fejlesztése, párhuzamos kerékpárút fejlesztéssel.
1.2.128. A  77. számú főút, Veszprém és Lesencetomaj közötti szakasz fejlesztése, párhuzamos kerékpárút 
fejlesztéssel.
1.2.129. A 66. számú főút, Pécs és Sásd közötti szakasz fejlesztése, párhuzamos kerékpárút fejlesztéssel.
1.2.130. A Karcag keleti elkerülő megvalósítása.
1.2.131. A  45. számú főút, Kunszentmárton és Hódmezővásárhely közötti szakasz fejlesztése, párhuzamos 
kerékpárút fejlesztéssel.
1.2.132. A  Komárom-Kisigmánd (M1 autópálya) – Kisbér – Székesfehérvár (M7 autópálya) – Sárbogárd 
(M8 gyorsforgalmi út) közötti út megvalósítása.
1.2.133. A Berettyóújfalu nyugati elkerülő út megvalósítása.
1.2.134. Az  510. számú Budapest-Taksony másodrendű főút 21+400–24+170 km szelvények közötti szakasz 
felújítása.
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1.2.135. A  811. számú Székesfehérvár – Bicske másodrendű főút 34+240–39+572 km szelvények közötti szakasz 
felújítása.
1.2.136. A 24. számú Gyöngyös – Eger másodrendű főút 0+000–15+100 km szelvények közötti szakasz felújítása.
1.2.137. A  11. számú Budapest – Esztergom – Tát elsőrendű főút 16+700–23+754 km szelvények közötti szakasz 
felújítása.
1.2.138. A  36. számú Polgár – Nyíregyháza másodrendű főút 49+480 km szelvényében vasútvonal feletti híd 
felújítása.
1.2.139. A  75. számú Keszthely – Bak – Rédics másodrendű főút 61+544-65+130 km szelvények közötti szakasz 
felújítása.”

 22.  Az R. 1. melléklet 1.3. pontja a következő 1.3.102–1.3.129. ponttal egészül ki:
(Országos közúti közlekedési projektek
Mellékutak)
„1.3.102. A Bugyi elkerülő út megvalósítása.
1.3.103. Az Etyek elkerülő út megvalósítása.
1.3.104. A Hatvan északi elkerülő út megvalósítása.
1.3.105. A Környe elkerülő út megvalósítása.
1.3.106. A Devecser nyugati elkerülő út megvalósítása.
1.3.107. Az Ajka elkerülő út megvalósítása.
1.3.108. A Szamossályi, új Szamos-híd megvalósítása.
1.3.109. A Somogyvár-Vityapuszta-Gamás összekötő út megvalósítása.
1.3.110. A Vereb-Vál-Gyúró-Etyek összekötő út megvalósítása.
1.3.111. A  4601. jelű összekötő út 63+585–76+600 km szelvények, valamint a  4608. jelű összekötő út 14+5115–
30+197 km szelvények közötti szakasz felújítása.
1.3.112. A 4405. jelű összekötő út 0+000–15+821 km szelvények közötti, 4406. jelű összekötő út 0+000–13+576 km 
szelvények közötti és 4447. jelű összekötő út 0+000–0+827 km szelvények közötti szakasz felújítása.
1.3.113. A  3708. jelű összekötő út 13+508–28+636 km szelvények közötti és 3719. jelű összekötő út 
5+900-14+200 km szelvények közötti szakasz felújítása.
1.3.114. A 8108. jelű összekötő út 0+000–2+225 km szelvények közötti szakasz felújítása.
1.3.115. A 8108. jelű összekötő út 2+540–6+850 km szelvények közötti szakasz felújítása.
1.3.116. A 8126. jelű összekötőút 18+466–19+652 km szelvények közötti szakasz felújítása.
1.3.117. A 8126. jelű összekötőút 19+652–31+355 km szelvények közötti szakasz felújítása.
1.3.118. A 11117. jelű bekötő út 0+000–8+369 km szelvények közötti szakasz felújítása.
1.3.119. A 8121. jelű összekötő út 0+000–4+752 km szelvények közötti szakasz felújítása.
1.3.120. A 7410. jelű összekötő út 11+202–11+575 km szelvények közötti szakasz felújítása.
1.3.121. A 7408. jelű összekötő út 0+940–1+288 km szelvények közötti szakasz felújítása.
1.3.122. A 74801. jelű összekötő út 0+000–0+135 km szelvények közötti szakasz felújítása.
1.3.123. A 74104. jelű összekötő út 1+235–3+789 km szelvények közötti szakasz felújítása.
1.3.124. Az 5405. jelű összekötő út 10+175–28+112 km szelvények közötti szakasz felújítása.
1.3.125. Az 5405. jelű összekötő út 30+906–45+165 km szelvények közötti szakasz felújítása.
1.3.126. Az 5409. jelű összekötő út 0+000–14+214 km szelvények közötti szakasz felújítása.
1.3.127. Az 5302. jelű összekötő út 19+235–30+890 km szelvények közötti szakasz felújítása.
1.3.128. A 4625. jelű összekötő út 43+200–61+987 km szelvények közötti szakasz felújítása.
1.3.129. A 2606 jelű Kazincbarcika – Múcsony összekötő út fejlesztése”

 23.  Az R. 1. melléklet 1.4. pontja a következő 1.4.76–1.4.102. ponttal egészül ki:
(Országos közúti közlekedési projektek
Csomóponti és közlekedésbiztonsági beavatkozások)
„1.4.76. A 26. számú főút, Szirmabesenyő csomópont fejlesztése.
1.4.77. Balatonfüred, 71. számú főút és Germering utca kereszteződésében körforgalmú csomópont megvalósítása.
1.4.78. Baja, 5501. jelű út és Nagy István utca kereszteződésében körforgalmú csomópont megvalósítása.
1.4.79. Bácsbokod, 5501. és 5505. jelű utak kereszteződésében körforgalmú csomópont megvalósítása.
1.4.80. Csátalja, 51. számú főút Damjanich utcai csomópont fejlesztése.
1.4.81. Gyula, 4219. jelű út és Nürnbergi utca kereszteződésében körforgalmú csomópont megvalósítása.
1.4.82. Szolnok, Hetényi Géza Megyei Kórház – Rendelőintézet közúti kapcsolatának fejlesztése.
1.4.83. Hajdúböszörmény, 35. számú főút és 3318. jelű út kereszteződésének fejlesztése.
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1.4.84. Hajdúböszörmény, 35. számú főút és Baltazár Dezső utca kereszteződésének fejlesztése.
1.4.85. Debrecen, 33. számú főút és Csigekert utca kereszteződésének fejlesztése.
1.4.86. Békéscsaba, 446. számú főút és 4239 jelű út kereszteződésében körforgalmú csomópont megvalósítása.
1.4.87. Köröstarcsa, 47. számú főút és Kossuth utca kereszteződésében körforgalmú csomópont megvalósítása.
1.4.88. Az  52. számú Kecskemét – Dunaföldvár másodrendű főút 5+000–51+000 km szelvények közötti szakasz 
felújítása, 4 új körforgalom létesítésével.
1.4.89. Az  M3 autópálya – 2104. jelű összekötő út csomópontjában (2104. jelű összekötő út 23+480 km 
szelvényében) kanyarodó sávok létesítése.
1.4.90. A 3204. jelű összekötő út 17+400 km szelvényben körforgalom építése.
1.4.91. A  4. számú Budapest – Debrecen – Záhony elsőrendű főút 128+716 km szelvényében körforgalmú 
csomópont létesítése.
1.4.92. Az  51. számú Budapest – Baja – Hercegszántó másodrendű főút 22+315 km szelvényében körforgalom 
építése.
1.4.93. A 471. számú Debrecen – Mátészalka másodrendű főút 73+026 km szelvényében körforgalom építése.
1.4.94. A 471. számú Debrecen – Mátészalka másodrendű főút 70+900 km szelvényében körforgalom építése.
1.4.95. A 8108. jelű összekötő út 2+225–2+540 km szelvényében körforgalmú csomópont építése.
1.4.96. A 8108. jelű összekötő út 6+850–7+037 km szelvényében körforgalmú csomópont építése.
1.4.97. A  7. számú Budapest – Székesfehérvár – Letenye elsőrendű főút 206+781 km szelvényében körforgalom 
építése.
1.4.98. Kecskemét, Akadémia körút – Nyíri út kereszteződésében (önkormányzati kezelésben lévő utak) ötágú 
körforgalom építése.
1.4.99. A 7213. és 72306. jelű utak csomópontjának körforgalmú csomóponttá történő átépítése.
1.4.100. A 73. számú Csopak – Veszprém másodrendű főút és a 7221. jelű összekötő út csomópontjának körforgalmú 
csomóponttá történő átépítése.
1.4.101. Sülysáp, 31. számú főút – 3105. j. út körforgalmú csomóponttá történő átépítése.
1.4.102. Nagykáta, 31. – 311. számú főúti csomópont körforgalmú csomóponttá történő átépítése.”

 24.  Az R.1. melléklet 1.5. pontja a következő 1.5.26. ponttal egészül ki:
(Országos közúti közlekedési projektek
Hidak)
„1.5.26. Göd, új felüljáró megvalósítása az M2 autóút felett.”

 25.  Az R.1. melléklet 1.6. pontja a következő 1.6.14. ponttal egészül ki:
(Országos közúti közlekedési projektek
Határátkelőhelyek közúti akadálymentesítése)
„1.6.14. Sopron, 84. számú főút 128+315 – 128+548 km szelvény osztrák–magyar határátkelőhely közúti 
akadálymentesítése.”

 26.  Az R. 1. melléklet 1.8. pontja a következő 1.8.55–1.8.270. ponttal egészül ki:
(Országos közúti közlekedési projektek
Kerékpárutak)
„1.8.55. A 8707. jelű összekötő úttal párhuzamos kerékpárút fejlesztése a 8. számú főút és az M80 gyorsforgalmi út 
között.
1.8.56. A Kecskemét – Nyárlőrinc közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.57. A Kecel – Császártöltés közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.58. A Lakitelek – Szentkirály közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.59. A Hajós – Miske közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.60. A Tataháza – Bácsalmás közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.61. A Kecskemét – Lajosmizse közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.62. A Tass – Dunavecse közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.63. A Homokmégy – Halomi elágazás közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.64. A Császártöltés – Hajós közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.65. A Meszesi Dunapart – Kalocsa közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.66. A Solt, Duna-kör összekötése a Solt-Akasztó – Kiskőrös-Soltvadkert – Kiskunhalas körrel.
1.8.67. Dunapataj, töltés.
1.8.68. A Kalocsa – Kiskőrös közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.69. Az 51152. jelű Kalimajori bekötőút kerékpáros útvonal fejlesztése.
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1.8.70. A Solt, Beszédes József híd – Teleki kastély közötti kerékpáros útvonal fejlesztése.
1.8.71. A Géderlak – kompkikötő közötti kerékpáros útvonal fejlesztése.
1.8.72. A Bátya – Dunagát közötti kerékpáros útvonal fejlesztése.
1.8.73. A Sátorhely – Udvar közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.74. A Szigetvár – Szentlőrinc – Pécs közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.75. A Pécs (Budai Vám) – Romonya közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.76. Az 5613. jelű út vége – Mecseknádasd közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.77. A Sátorhely – Nagynyárád – Bóly közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.78. A Siklós (Máriagyűd) – 5701. és 5711. jelű utak csomópontja közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.79. A Drávacsehi (belterület) – Fekete víz bal parti töltés közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.80. A Pécs belterület (Pécs – Harkány hiányzó szakasz) kerékpárút fejlesztése.
1.8.81. A Szajk – Lánycsók közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.82. A Doboz – Sarkad közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.83. A Tarhos – Vésztő közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.84. A Kardoskút – Tótkomlós közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.85. A Gyula – Elek közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.86. A Békéscsaba – Kamut – Murony közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.87. A Köröstarcsa – Körösladány közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.88. A Békés – Tarhos közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.89. A Mezőkovácsháza – Medgyesegyháza közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.90. Az Edelény – Szalonna – Perkupa közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.91. A Vadna – Dubicsány közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.92. A Sátoraljaújhely – Alsóberecki közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.93. A Szikszó – 3701. jelű út közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.94. A Miskolc – Sajókeresztúr közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.95. A Tiszaújváros – Polgár közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.96. A Serényfalva – Bánréve közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.97. A Sajószentpéter – Edelény közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.98. A Legyesbénye – 3605. jelű út közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.99. A Miskolc belterület – Felsőzsolca közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.100. A Nagycsécs – Muhi – Ónód közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.101. A Dobódél – Bódvarákó közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.102. A Füzérradvány – Vilyvitány közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.103. A Tokaj – Zemplén térség körpanoráma kerékpárút fejlesztése.
1.8.104. A Balástya – Szatymaz – Szeged közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.105. Az M5 fölötti kapcsolat (Szeged – Domaszék) közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.106. A Szeged – Hódmezővásárhely hiányzó szakasz a 47. számú főút mentén Algyő és Vajhát közötti kerékpárút 
fejlesztése.
1.8.107. A Szeged – Makó közötti hiányzó kerékpárútszakaszok fejlesztése.
1.8.108. A Mindszent – Szegvár – Szentes közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.109. A Földeák – Makó közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.110. A Zsombó – Szatymaz közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.111. A Makó, Maros-parti kerékpárút fejlesztése.
1.8.112. A Veker – Laposi termál tó – 4401. jelű út közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.113. A Forráskút – Üllés közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.114. A Szatymaz – Sándorfalva közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.115. A Kápolnásnyék – Pettend – Baracska – Martonvásár – Tárnok közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.116. Az Ercsi – Adony – Kulcs – Rácalmás közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.117. A 6307. jelű út – Cece közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.118. A Bodajk – Fehérvárcsurgó közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.119. A Szabadbattyán kerékpárút fejlesztése.
1.8.120. A Nagyvenyim – Dunaújváros közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.121. A Mór – Pusztavám közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.122. A Vértes – Bakony (Mór) kerékpárút székesfehérvári szakasz fejlesztése.
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1.8.123. A Budapest – Balaton kerékpárút Gyúró településen áthaladó szakaszának kerékpárút fejlesztése.
1.8.124. A  Királyok útja, Székesfehérvár – Úrhida – Sárszentmihály – Sárkeszi – Nádasdladány közötti kerékpárút 
fejlesztése.
1.8.125. A Sopron – Harka közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.126. A Vitnyéd – Agyagosszergény – Fertőendréd közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.127. A Mosonmagyaróvár – Jánossomorja közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.128. A Csorna – Kapuvár közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.129. A Sopron, Balfi út – Fehér út közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.130. A Fertőd – Petőháza közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.131. A Ménfőcsanak – Tényő – Sokorópátka közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.132. A Zsira – Sopronhorpács – Völcsej – Lövő közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.133. A Gönyű (EV6) – Nagyszentjános közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.134. Az Ebes – Debrecen közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.135. A Debrecen – Vámospércs közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.136. A Debrecen – Bocskaikert közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.137. A Debrecen – Hosszúpályi – Létavértes közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.138. A Hajdúböszörmény – Hajdúvid – Hajdúdorog közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.139. A Besenyőtelek – Poroszló közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.140. A Gyöngyös – Gyöngyöspata (EV14) közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.141. A Hatvan – Hort közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.142. Az Abasár – Markaz – Domoszló (EV14) közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.143. Az Apc – Rózsaszentmárton (EV14) közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.144. A Rózsaszentmárton – Szücsi – Gyöngyöspata (EV14) közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.145. Az Abasár – Gyöngyös közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.146. A Kerecsend – Füzesabony közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.147. A Maklár – Füzesabony közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.148. Az Apc – Megyehatár közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.149. Az Eger déli hiányzó közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.150. A Gyöngyös – Gyöngyössolymos – 24. számú főút közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.151. A Martfű – Cibakháza közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.152. A Tószeg – Tiszavárkony – Tiszajenő – Tiszabög közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.153. A Jászkisér – Jászapáti közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.154. A Törökszentmiklós – Szolnok közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.155. A Jászfényszaru – Jászberény közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.156. A Berekfürdő – Kunmadaras közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.157. A Szapárfalu – Surjány közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.158. A Nagyigmánd – Bábolna közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.159. Az Által-ér völgyi kerékpárút – Vértesszőlős közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.160. A Tata, belterületi hálózat kerékpárút fejlesztése.
1.8.161. A Tata – Kocs közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.162. A Tata – Naszály közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.163. A Dorog – Leányvár-megyehatár közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.164. A Bábolna – Bana – megyehatár (8152. jelű út) közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.165. A Kisbér – Bakonybánk közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.166. Az Esztergom – Kertváros – Dorog közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.167. A Bokod – Oroszlány közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.168. A Zagyva-völgyi kerékpárút fejlesztése.
1.8.169. A Szécsény – Balassagyarmat közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.170. A Dejtár – Balassagyarmat közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.171. A Rimóc – Hollókő közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.172. A Somoskőújfalu – Eresztvény közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.173. A Salgótarján – Karancsalja közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.174. A Bátonyterenye – Szentkút bekötő út közötti kerékpárút fejlesztése.
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1.8.175. Az Ecseg – Buják közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.176. A Márkháza – Szentkút közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.177. A Bedepuszta – Zsunypuszta közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.178. A Buják, Honvédségi üdülő kerékpárút fejlesztése.
1.8.179. A Diósjenő – Pénzásás közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.180. A Budapest – Solymár – Pilisszentiván – Piliscsaba – Pilisjászfalu közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.181. A Cegléd – Ceglédbercel közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.182. Az Albertirsa – Ceglédbercel közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.183. A Kistarcsa – Kerepes közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.184. A Biatorbágy patakpart közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.185. A Dabas – Újhartyán közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.186. A Ráckeve – Kiskunlacháza közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.187. A Kismaros – Királyrét közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.188. Az Ipolydamásd – Kemence – Balassagyarmat – Szécsény közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.189. A Gödöllő – Máriabesnyő – Domonyvölgy közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.190. Az Alsónémedi – Dunaharaszti közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.191. A Tárnok – Martonvásár közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.192. A Nagytarcsa – Naplás tó (Budapest) közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.193. A Páty – Biatorbágy közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.194. A Tököl – Szigetújfalu közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.195. A Tököl – Halásztelek – Csepel közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.196. A Gödöllő – Veresegyház közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.197. Az Érd – Felső – Törökbálint közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.198. A Törökbálint – Budaörs közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.199. A Kerepes – Mogyoród közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.200. A Gyékényes – Berzence közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.201. A Som – 6511. jelű útelágazás közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.202. A Kereki – Tab közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.203. A Lengyeltóti – Somogyvár közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.204. A 67. számú főút menti hiányzó szakaszok kerékpárút fejlesztése.
1.8.205. A Nyíregyháza, Tünde utca – Ipari park közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.206. A Nyíregyháza – Nagyszállás közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.207. A Nagyszállás – M3 átvezetés közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.208. A Nagykálló belterület kerékpárút fejlesztése.
1.8.209. A Nyíregyházi bekötések kerékpárút fejlesztése.
1.8.210. Az Ópályi – Mátészalka közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.211. A Kállósemjén – Máriapócs közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.212. A Nyírbogát belterület kerékpárút fejlesztése.
1.8.213. A Vitka – Nagydobos közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.214. A Vásárosnamény – Ilk közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.215. A Vásárosnamény belterület kerékpárút fejlesztése.
1.8.216. A Gergelyiugornya kerékpárút fejlesztése.
1.8.217. A Nyírtura – Nyírbogdány közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.218. A Szabolcsbáka – Anarcs közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.219. A Napkor – Oros közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.220. A Nyíregyháza – Nagycserkesz közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.221. A Gávavencsellő – Ibrány közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.222. A Kisvárda, 4. számú főút menti kerékpárút fejlesztése.
1.8.223. A Tamási – Hőgyész – 6535. jelű út csatlakozás közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.224. Az Alsónyék – Pörböly közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.225. A Döbrököz – Kurd-Csibrák közötti kerékpárút fejlesztése.
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1.8.226. A Regöly – Szárazd közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.227. A Harc – Kölesd közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.228. A Szekszárd – Szálka (Mőcsény – Bonyhád) közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.229. A Dunaszentgyörgy – Paks közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.230. A Szekszárd – Tolna közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.231. A Paks – Cseresznyéspuszta – Györköny közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.232. A Györköny – Pusztahencse – Tengelic – Paks közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.233. A Bölcske – Dunaföldvár közötti kerékpáros útvonal fejlesztése.
1.8.234. A Paks, Atomerőmű Halastavak bejáró kerékpáros útvonal fejlesztése.
1.8.235. A Fadd – Dombori kerékpáros útvonal fejlesztése.
1.8.236. A Zalalövő – Őriszentpéter közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.237. A Körmend – Molnaszecsőd közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.238. A Sárvár, Hegyközség hiányzó szakasz kerékpárút fejlesztése.
1.8.239. A Szombathely – Söpte közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.240. A Vép – Porpác közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.241. Az Olmód – Bozsok (EV13) közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.242. A Celldömölk – Izsákfa közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.243. A Torony – EV13 közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.244. A Rum – (Kám – Jeli Arborétum) – Vasvár közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.245. A Vigántpetend – Diszel (Tapolca) közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.246. A Tapolca – Lesencetomaj közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.247. A Tapolca – Sümeg közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.248. A Tapolcafő – 84102. számú útelágazás közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.249. A Pápa – Csót közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.250. A Borsosgyőr – Nyárád közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.251. A Zirc – Olaszfalu közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.252. A Várpalota – Ősi közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.253. A Lenti – Mumor – Nova közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.254. A Sármellék – Alsópáhok közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.255. A Nagykanizsa Buda Ernő utca – közigazgatási határ közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.256. A Teskánd – Zalaegerszeg közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.257. A Keszthely, Tapolcai út, Martinovics utca – Gyenesdiás körforgalom közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.258. A Zalaegerszeg – Csács városrész közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.259. A Zalakaros – Zalaszabar (a 7512. jelű útig) közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.260. A Nagykanizsa (Miklósfa) – Liszói elágazás közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.261. A Zalalövő – Felsőjánosfa közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.262. A Sármellék – Zalavári közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.263. A Palin – Zsigárd – Hosszúvölgy közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.264. A Zalaegerszeg D-i iparterület – Bak közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.265. A Keszthely, Rezi út – Rezi belterület határa közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.266. A Hévíz Ady utca bekötő út – Széchenyi utca közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.267. A Balatongyörök – Szép Kilátó közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.268. A Nagyrada, Nagyradai kilátó – Rákóczi Ferenc utca – Petőfi utca Orosztonyi út közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.269. A Magyarszerdahely – Bocska – Börzönce közötti kerékpárút fejlesztése.
1.8.270. A Murarátka – Muraszemenyei elágazás közötti kerékpárút fejlesztése.”

 27.  Az R. 1. melléklet 2.1. pontja a következő 2.1.122. és 2.1.123. ponttal egészül ki:
(Vasúti projektek
Országos vasúti közlekedési projektek)
„2.1.122. A 100. számú vasútvonal, Nyíregyháza – Záhony szakasz fejlesztése.
2.1.123. Budapest, külső körvasúti vasúti megállóhelyek kiépítése (Albertfalva, Pestújhely, Újpalota, Rákosfalva, 
Rákosszentmihály).”
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 28.  Az R. 1. melléklet 3.4. pontja a következő 3.4.17. és 3.4.18. ponttal egészül ki:
(Városi közlekedési projektek
Helyi közúti közlekedési projektek)
„3.4.17. Szeged, Nagykörút Alsóváros és Újszeged közötti szakasz (új Tisza-híd) megvalósítása.
3.4.18. Szentgotthárd, M80 Szentgotthárdi csomópontjához csatlakozó iparterület feltáró út fejlesztése.”

A Kormány 211/2021. (IV. 29.) Korm. rendelete
egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek 
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12.  § (5)  bekezdés b), d) és f )  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. 
(VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 64. sora szerinti beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyekre 
vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg, illetve a  környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény szerinti előzetes vizsgálati eljárás, a  környezeti hatásvizsgálati 
eljárás és a természetvédelmi hatósági eljárás kivételével, valamint a (4) bekezdés szerinti, a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény szerinti veszélyes anyagokkal 
kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások kivételével – 
tizenöt nap.
(4) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 64. sora szerinti beruházással összefüggő katasztrófavédelmi engedélyezési 
eljárások ügyintézési határideje harmincöt nap.”

2. §  Az R. a következő 59. §-sal egészül ki:
„59.  § E  rendeletnek az  egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint 
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek 
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 211/2021. (IV. 29.) Korm. rendelettel 
(a  továbbiakban: Módr51.) megállapított 4. § (2), (3) és (4) bekezdését és 2. mellékletben foglalt táblázat 64. sorát 
a Módr51. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

3. §  Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. §  Az R. 4. § (2) bekezdésében a „62. és 63. sora” szövegrész helyébe a „62., 63. és 64. sora” szöveg lép.

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 211/2021. (IV. 29.) Korm. rendelethez

Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 64. sorral egészül ki:

(A B C

1. A beruházás megnevezése A beruházás megvalósításának helyszíne Koordinációra kijelölt kormánymegbízott)

64.

Az ÓAM ÓZDI ACÉLMÜVEK 
Korlátolt Felelősségű Társaság 
barnamezős területeinek kiemelt 
társadalmi igényeken alapuló és 
munkahelyteremtést támogató 
beruházás megvalósítása

Ózd közigazgatási területén 
elhelyezkedő, az ingatlan-
nyilvántartás szerinti belterület 
9195, 9207, 9208, 9209 és 9210 
helyrajzi számú ingatlanok

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatalt vezető 
kormánymegbízott

A Kormány 212/2021. (IV. 29.) 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 nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés a), b) és c) pontjában, valamint 12. § (5) bekezdés a), b), d) és f ) pontjában,
a 4. § d) alpontja tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  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.) 1. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  2.  melléklet 12. és 13. sora szerinti beruházások megvalósításának helyszíne és azok közvetlen környezete 
tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (2) bekezdése szerinti, 
a  fás szárú növények védelmére vonatkozó önkormányzati előírások helyett a  fás szárú növények védelméről 
szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 6–8.  §-át kell megfelelően alkalmazni, azzal, hogy amennyiben a  fás 
szárú növény pótlása az  ingatlan adottsága miatt nem vagy csak részben teljesíthető, a  pótlást a  Budapest 
Főváros Kormányhivatala által kijelölt, a  kivágással érintett ingatlanok vagyonkezelője vagyonkezelésében álló,  
Budapest ugyanazon kerületében elhelyezkedő másik ingatlanon kell teljesíteni.”

2. §  Az R. a következő 7/G. és 7/H. §-sal egészül ki:
„7/G.  § (1) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 12. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon művelődési, 
kereskedelmi, szolgáltató-, oktatási, igazgatási és egyéb közösségi szórakoztatóépület, irodaépület, a  kutatás-
fejlesztés építménye, sportépítmény, valamint parkolóház rendeltetésű épületek és építmények, továbbá azok 
kiszolgáló-építményei helyezhetők el, az  alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények 
alkalmazásával, azzal, hogy
a) a hatályos településrendezési eszközök és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, 
és
b) ha a  hatályos településrendezési eszköz vagy az  OTÉK a  beépítés (2)  bekezdésben meghatározott sajátos 
szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt és 
az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.
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(2) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 12. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési 
szabályok:
a) legnagyobb beépítési mérték: 85%,
b) terepszint alatti beépítettség legnagyobb mértéke: 85%,
c) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke: 0%,
d) az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához gépjármű- és autóbuszparkoló- és 
-várakozóhelyet nem kell biztosítani,
e) a terepszint feletti és alatti építési hely az érintett ingatlanok teljes területe.
7/H.  § (1) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 13. sora szerinti beruházással érintett ingatlanon művelődési, 
kereskedelmi, szolgáltató-, oktatási, igazgatási és egyéb közösségi szórakoztatóépület, irodaépület, a  kutatás-
fejlesztés építménye, sportépítmény, valamint parkolóház rendeltetésű épületek és építmények, továbbá azok 
kiszolgáló-építményei helyezhetők el, az  alábbi sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények 
alkalmazásával, azzal, hogy
a) a hatályos településrendezési eszközök és az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, 
és
b) ha a  hatályos településrendezési eszköz vagy az  OTÉK a  beépítés (2)  bekezdésben meghatározott sajátos 
szabályaival ellentétes vagy azzal nem összeegyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt és 
az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.
(2) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 13. sora szerinti beruházással érintett ingatlanra vonatkozó sajátos beépítési 
szabályok:
a) legnagyobb beépítési mérték: 85%,
b) terepszint alatti beépítettség legnagyobb mértéke: 100%,
c) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke: 0%,
d) az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához gépjármű- és autóbuszparkoló- és 
-várakozóhelyet nem kell biztosítani,
e) a terepszint feletti és alatti építési hely az érintett ingatlanok teljes területe.”

3. §  Az R. a következő 16. §-sal egészül ki:
„16.  § 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 212/2021. (IV. 29.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr8.) megállapított 1. §  
(3) és (5) bekezdését, 3. § (2) és (3) bekezdését, 7/F. §-át, 7/G. §-át, 7/H. §-át és a 2. mellékletében foglalt táblázat  
12. és 13. sorát a Módr8. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

4. §  Az R.
a) 1. § (3) bekezdésében a „3. sora szerinti” szövegrész helyébe a „3., 12. és 13. sora szerinti” szöveg,
b) 3. § (2) bekezdésében a „4, 5., 6. és 11. sora szerinti” szövegrész helyébe a „4., 5., 6., 11., 12. és 13. sora szerinti” 

szöveg,
c) 3. § (3) bekezdésében a „3. és 10. sora szerinti” szövegrész helyébe a „3., 12. és 13. sora szerinti” szöveg,
d) 7/F. §-ában a „11. sora szerinti” szövegrész helyébe a „11., 12. és 13. sora szerinti” szöveg
lép.

5. §  Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

6. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 73. szám 2709

1. melléklet a 212/2021. (IV. 29.) Korm. rendelethez

Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 12. és 13. sorral egészül ki:

(A B C

1. A beruházás megnevezése A beruházás megvalósításának helyszíne Koordinációra kijelölt kormánymegbízott)

12.

Az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Trefort 

Ágoston Gyakorló Gimnázium 
infrastrukturális fejlesztése

Budapest VIII. kerület, belterület 
36539 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros 
Kormányhivatalát vezető 

kormánymegbízott

13.

Az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem 

Trefort Ágoston Gyakorló 
Gimnáziumhoz kapcsolódó 

fejlesztések

Budapest VIII. kerület, belterület 
36540 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros 
Kormányhivatalát vezető 

kormánymegbízott

A Kormány 213/2021. (IV. 29.) Korm. rendelete
a TrezEx TreasuryExpress C.L. Hungária Pénz- és Értékszállítási, Kezelési és Biztonsági Zrt. részvényei  
100%-ának a CRITERION Készpénzlogisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság általi megszerzése 
nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről

A Kormány a  tisztességtelen piaci magatartás és a  versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 97.  §-ában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Kormány a  tisztességtelen piaci magatartás és a  versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 
24/A. §-a alapján a TrezEx TreasuryExpress C.L. Hungária Pénz- és Értékszállítási, Kezelési és Biztonsági Zrt. (székhely: 
1119 Budapest, Hauszmann A. u. 9–11.; cégjegyzékszám: 01-10-041484) részvényei 100%-ának a  CRITERION 
Készpénzlogisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1139 Budapest, Rozsnyai út 21–25.; cégjegyzékszám: 
01-09-070377) által történő megszerzését a  készpénzlogisztikai szolgáltatások biztonsága és a munkahelyek 
megőrzése érdekében közérdekből nemzetstratégiai jelentőségű összefonódásnak minősíti.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 15/2021. (IV. 29.) EMMI rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletnek a Gyermekeink 
védelmében elnevezésű informatikai rendszer továbbfejlesztésével összefüggő módosításáról

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.  törvény 162. § (2) bekezdés a)–c) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.  § (1)  bekezdés 
4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai 
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a  továbbiakban: Nmr.) 2/A.  § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  gyermekjóléti alapellátás – kivéve a  gyermekek esélynövelő szolgáltatásai és a  gyermekek napközbeni 
ellátása  – során, a  gyermek veszélyeztetettségének felmerülése esetén, a  gyermek élethelyzetének feltárására, 
sorsának megtervezésére és végigkísérésére a  gyámhatóságok, a  területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, 
a  gyermekjóléti szolgálatok és a  személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes 
adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Ar.) alapján működtetett Gyermekeink 
védelmében elnevezésű informatikai rendszer (a továbbiakban: GYVR) szolgál.”

2. § (1) Az Nmr. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel nem zárható le, és esetkezelés szükséges, 
a szolgáltatást igénybe vevő szülővel vagy más nagykorú személlyel – az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel, 
továbbá a cselekvőképességében a gyermekjóléti, szociális ellátások igénybevételével összefüggő jognyilatkozatok 
tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú személy esetén a  gondnoka hozzájárulásával – együttműködési 
megállapodást kell kötni, és
a) a  gyermek veszélyeztetettsége miatti jelzés, illetve önkéntes jelentkezés esetén a  GYVR-ben cselekvési vagy 
intézkedési tervet kell készíteni, vagy
b) a szociális vagy mentálhigiénés problémák vagy egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok 
esetében a (4) bekezdés szerinti esetnaplót kell vezetni.”

 (2) Az Nmr. 8. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  család- és gyermekjóléti központ esetmenedzserének a  gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó 
hatósági intézkedéssel érintett gyermekkel és törvényes képviselőjével kapcsolatosan elvégzett feladatait a hatósági 
intézkedést követően a GYVR-ben rögzíteni kell.”

 (3) Az Nmr. 8. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Az együttműködési megállapodás tartalmazza)
„c) az igénybe vevő nyilatkozatát az együttműködési szándékáról.”

 (4) Az Nmr. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  együttműködési megállapodást a  családsegítő az  intézményvezető jóváhagyásával, írásban köti meg 
a szolgáltatást igénybe vevővel. A megállapodást az Szt. 122/A. §-a alá tartozó szolgáltatás esetében a szolgáltatást 
nyújtónak is alá kell írnia. Az együttműködési megállapodás adatait a GYVR-ben rögzíteni kell, és a megállapodást 
a GYVR-be fel kell tölteni.”

 (5) Az Nmr. 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Nem kell együttműködési megállapodást kötni a  gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági 
intézkedés esetében.”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 73. szám 2711

3. §  Az Nmr. 9. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Gyvt. 17.  §-a és az  Szt. 64.  § (2)  bekezdése szerinti, a  gyermek veszélyeztetettségét, illetve a  család, a  személy 
krízishelyzetét észlelő rendszer (a továbbiakban: jelzőrendszer) működtetése körében a család- és gyermekjóléti szolgálat]
„f ) veszélyeztetettség esetén rögzíti a GYVR-ben a vonatkozó adatokat,”

4. §  Az Nmr. 32. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az egyéni gondozási-nevelési terv megvalósítását az esetmenedzser a GYVR tervező és értékelő alrendszerében 
értékeli, és
a) szükség esetén módosítja vagy kezdeményezi a módosítását,
b) ha annak megvalósítása a szülő, illetve a gyermek megfelelő együttműködése miatt nem lehetséges,
ba) ezt a problémát a gyámhivatal számára a GYVR-ben megismerhetővé teszi,
bb) felhívja a  szülő, illetve a  gyermek figyelmét arra, hogy a  védelembe vétel sikertelensége esetén 
a gyermekvédelmi gondoskodás más eszközének alkalmazására kerülhet sor, és
bc) a GYVR útján megismerhetővé teszi a gyámhivatal számára, ha a gyermekvédelmi gondoskodás más eszközének 
alkalmazására tesz javaslatot, és
c) ha a  megvalósítás az  egyéni gondozási-nevelési tervben megjelölt intézmények, szolgáltatók, személyek és 
az  egyéb közvetített ellátásban, szolgáltatásban dolgozók mulasztása miatt nem valósult meg, ezt a  problémát 
a gyámhivatal számára a GYVR-ben megismerhetővé teszi.”

5. § (1) Az Nmr. 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  családból kiemelt gyermek visszahelyezésének és – amennyiben a  családjába történő visszahelyezés nem 
lehetséges – családbafogadásának (a továbbiakban együtt: visszahelyezés) tervezését a gyámhivatal által elfogadott 
egyéni elhelyezési terv alapján a GYVR tervező és értékelő alrendszerében kell előkészíteni.”

 (2) Az Nmr. 33. § (4)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Az  esetmenedzser a  GYVR útján megismerhető helyzetértékelésben tesz javaslatot a  gyámhivatal felé 
a  kapcsolattartás formájának és módjának megváltoztatására, ha a  szülő vagy a  kapcsolattartásra jogosult más 
személy körülményeiben, életvitelében beállott változás azt indokolttá teszi.
(5) A  gyermek nevelésbe vételének felülvizsgálata során a  család- és gyermekjóléti központ az  esetmenedzser 
helyzetértékelését a  GYVR-ben megismerhetővé teszi a  gyámhivatal, a  területi gyermekvédelmi szakszolgálat és 
a gyermekvédelmi gyám számára.
(6) Az esetmenedzser a visszahelyezett gyermek utógondozását a gyámhivatal határozata alapján látja el.
(7) A  családjába visszahelyezett gyermek utógondozása során a  családi kapcsolatok tervezését a  GYVR tervező és 
értékelő alrendszerében kell elvégezni, amely terv tartalmazza
a) a  gyermek családjába történő visszailleszkedése, lakókörnyezetébe való beilleszkedése, a  tanulmányainak 
folytatása vagy az  iskolai végzettségének, szakképzettségének megfelelő munkahely felkutatása érdekében 
megszervezett támogatások megnevezését,
b) a  családi kapcsolatok tervezésének megvalósításába bevont család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint egyéb 
intézmény, szolgáltató vagy személy megjelölését, annak feladatait és azok elvégzésének határidejét.”

 (3) Az Nmr. 33. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az  utógondozás felülvizsgálata során a  családi kapcsolatok tervének megvalósítását, a  helyzetértékelést 
a  család- és gyermekjóléti központ a  GYVR tervező és értékelő alrendszerében teszi elérhetővé a  gyámhivatal 
számára.”

6. §  Az Nmr. a következő 182. §-sal egészül ki:
„182.  § A  személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletnek a Gyermekeink védelmében 
elnevezésű informatikai rendszer továbbfejlesztésével összefüggő módosításáról szóló 15/2021. (IV. 29.) EMMI 
rendelettel (a  továbbiakban: Módr2.) megállapított 2/A. §, 8. §, 9. §, 17. §, 28. §, 29. §, 32. §, 33. § és 53. § szerinti 
szabályokat 2021. július 1-jétől kell kötelezően alkalmazni. Eddig az időpontig a Módr2. hatálybalépését megelőző 
napon hatályos 2/A. §-ban, 8. §-ban, 9. §-ban, 17. §-ban, 28. §-ban, 29. §-ban, 32. §-ban, 33. §-ban és 53. §-ban foglalt 
rendelkezés szerint is el lehet járni.”

7. §  Az Nmr. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
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8. §  Az Nmr.
a) 2/A.  § (2)  bekezdésében a  „gyermekvédelmi nyilvántartás” szövegrész helyébe a  „GYVR” szöveg és 

az „illetőleg” szövegrész helyébe az „és” szöveg,
b) 17.  § c)  pontjában a  „gyermekvédelmi nyilvántartás megfelelő adatlapját kitöltve” szövegrész helyébe 

a „GYVR-ben” szöveg,
c) 28. §-ában a „javaslatot tesz” szövegrész helyébe a „GYVR útján javaslatot tesz” szöveg,
d) 29.  § (2)  bekezdésében a  „gyermekvédelmi nyilvántartás megfelelő adatlapjain” szövegrész helyébe 

a „GYVR útján” szöveg,
e) 29. § (2) bekezdés c) pontjában az „adatlapon” szövegrész helyébe az „a GYVR-ben” szöveg,
f ) 29.  § (4)  bekezdés b)  pontjában a „továbbítja 3 munkanapon belül a  gyámhivatal felé” szövegrész helyébe 

az „ , a gyámhivatal számára a GYVR-ben megismerhetővé teszi” szöveg,
g) 32.  § (1)  bekezdésében az  „egyéni gondozási-nevelési terv tartalmazza” szövegrész helyébe az  „egyéni 

gondozási-nevelési tervet a  GYVR tervező és értékelő alrendszerében kell elkészíteni, és tartalmaznia kell” 
szöveg,

h) 32.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a  „megszüntetéséhez, a  családból kiemelt gyermek visszahelyezéséhez” 
szövegrész helyébe a „megszüntetéséhez” szöveg,

i) 53.  § (1)  bekezdésében a „gyermekvédelmi nyilvántartás megfelelő adatlapját kitöltve három héten belül” 
szövegrész helyébe a „GYVR-ben harminc napon belül” szöveg,

j) 2.  számú melléklet II. Rész II. Szakellátások alcím 1.  pont „nevelőszülői tanácsadó” sorában a  „teológus” 
szövegrész helyébe a „teológus, szociológus” szöveg,

k) 2.  számú melléklet II. Rész II. Szakellátások alcím 1.  pont „növendékügyi előadó” sorában a  „pedagógus 
szakképzettség” szövegrész helyébe a „pedagógus szakképzettség, teológus, szociológus” szöveg,

l) 2.  számú melléklet II. Rész II. Szakellátások alcím 2.  pont „nevelő” sorában a „teológus” szövegrész helyébe 
a „teológus, szociológus” szöveg,

m) 2.  számú melléklet II. Rész II. Szakellátások alcím 2.  pont „növendékügyi előadó” sorában a  „pedagógus 
szakképzettség” szövegrész helyébe a „pedagógus szakképzettség, teológus, szociológus” szöveg,

n) 2. számú melléklet II. Rész II. Szakellátások alcím 2. pont „fejlesztő pedagógus” sorában a „csoportjában tanító 
tanár” szövegrész helyébe a „csoportjában tanító, tanár” szöveg,

o) 2.  számú melléklet II. Rész II. Szakellátások alcím „A 0–3 éves korosztály ellátására” pont „nevelő” sorában 
a „szociális szakképzettség” szövegrész helyébe a „szociális szakképzettség, teológus, szociológus” szöveg

lép.

9. §  Hatályát veszti az Nmr. 29. § (4) bekezdés a) pontja.

10. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

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

1. melléklet a 15/2021. (IV. 29.) EMMI rendelethez

Az  Nmr. 2. számú melléklet I. Rész II. Szakellátások alcím 1., 2. és 2/a.  pontja helyébe a  következő rendelkezések 
lépnek:

(Ellátási forma Vezetői beosztás Képesítés)

„1. Nevelőszülői hálózat magasabb vezető/ 
vezető

felsőfokú szociális szakképzettség, pedagógus 
szakképzettség, teológus, szociológus, pszichológus vagy 
mentálhigiénés szakképzettség, gyermek- és ifjúságvédelmi 
tanácsadó oklevéllel rendelkező: védőnő, okleveles 
pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és 
szervezetfejlesztő szakember
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2. Gyermekotthon magasabb vezető/ 
vezető

felsőfokú szociális szakképzettség, pedagógus szakképzettség, 
teológus, szociológus, pszichológus vagy mentálhigiénés 
szakképzettség, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, 
jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, szociális 
szakigazgatás-szervező szakirányú szakképzettséggel 
rendelkező: jogász, igazgatásszervező, közigazgatás-
szervező, közgazdász szociálpolitikai szakon, népművelő, 
művelődésszervező, kulturális közösségszervező, védőnő, 
okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális 
tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember vagy szociális 
menedzser oklevéllel rendelkező: védőnő, okleveles 
pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és 
szervezetfejlesztő szakember

2/a. Különleges 
gyermekotthon, speciális 
gyermekotthon

magasabb vezető/ 
vezető

felsőfokú szociális szakképzettség, pedagógus szakképzettség, 
teológus, szociológus;
– speciális gyermekotthonban tanító, tanár, 
gyógypedagógia-tanár, pedagógiatanár, hittanár, 
hittantanár –, teológus, szociológus, pszichológus, orvos 
vagy mentálhigiénés szakképzettséggel rendelkező: 
jogász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, 
közgazdász szociálpolitikai szakon, védőnő, okleveles 
pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és 
szervezetfejlesztő szakember”

A honvédelmi miniszter 12/2021. (IV. 29.) HM rendelete
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló  
9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet, valamint a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 
7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 20. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) 
HM rendelet 15. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §  A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet 23.  § (1)  bekezdés 
a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A 22. § szerinti pótlék óránkénti mértéke a honvédelmi illetményalap százalékában)
„a) a  légierő ügyeletes parancsnok, az  ügyeletes parancsnok, az  MH legmagasabb szintű központi ügyeleti 
szolgálata, a  honvédelmi szervezet riasztó-értesítő feladatokat ellátó legmagasabb szintű ügyeleti szolgálata, 
valamint honvédelmi szervezetnél a  Honvédelmi Ágazati Válságkezelő Rendszer keretében – állandó vagy eseti 
jelleggel – felállításra kerülő ügyeleti szolgálat esetében 0,31%,”

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

  Dr. Benkő Tibor s. k.,
  honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 12/2021. (IV. 29.) HM rendelethez
„15. melléklet a 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelethez

Őr-, ügyeleti és készenléti szolgálatok

 1. A HM-ben és a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeteknél szervezett szolgálatok
1.1. Laktanyán kívüli készenléti szolgálatok

1.1.1. Szervezeti Készenléti Szolgálat (SZKSZ)
1.1.2. Katonai Légügyi Hatósági Készenléti Szolgálat (KLHKSZ)
1.1.3. Honvédelmi Igazgatási Katasztrófavédelmi Készenléti Szolgálat (HIKKSZ)
1.1.4. Nyomozótiszti Készenléti Szolgálat
1.1.5. HM Sajtótájékoztatási Készenléti Szolgálat (HM SKSZ)
1.1.6. Légiközlekedési Balesetvizsgáló Készenléti Szolgálat (LBKSZ)
1.1.7. Baleseti Készenléti Szolgálat (BKSZ)
1.1.8. HM Infrastrukturális Készenléti Szolgálat (HM IKSZ)
1.1.9. HM Határforgalmi Készenléti Szolgálat (HM HKSZ)
1.1.10. Tűzvizsgálati Készenléti Szolgálat (TKSZ)
1.1.11. Riasztó-értesítő Készenléti Szolgálat (RÉKSZ)
1.1.12. Speciális Objektumok Készenléti Szolgálat (SOKSZ)
1.1.13. Múzeumi Készenléti Szolgálat (MKSZ)
1.1.14. HM Válságreagáló Rendszer Készenléti Szolgálat (HM VRRKSZ)

1.2. Ügyeleti szolgálatok
1.2.1. HM Ügyelet
1.2.2. HM Válságreagáló Rendszer ügyeleti szolgálatok

 2. Az MH Parancsnoksága és az alárendeltségébe tartozó honvédségi szervezeteknél szervezett szolgálatok
2.1. Őrszolgálatok

2.1.1. Őrség
2.1.2. Biztosító rendész szolgálat
2.1.3. Szent Korona őrség

2.2. Ügyeleti szolgálatok
2.2.1. MH Központi Ügyelet
2.2.2. Hadműveleti központ ügyeleti szolgálat
2.2.3. Laktanya ügyeleti szolgálat
2.2.4. Objektum ügyeleti szolgálat
2.2.5. Napostiszti szolgálat
2.2.6. MH Vegyi-, Sugárfigyelő és Helyzetértékelő ügyeleti szolgálat
2.2.7. MH Híradó és Informatikai Rendszer Főügyelet
2.2.8. MH Központi Közlekedési Diszpécser ügyeleti szolgálat
2.2.9. Integrált Műveleti Központ
2.2.10. Operatív Csoport
2.2.11. Katonai rendészeti szolgálat
2.2.12. Telephely ügyeleti szolgálat
2.2.13. Tárolóhely ügyeleti szolgálat
2.2.14. Egység állóhely ügyeleti szolgálat
2.2.15. Műszaki ellenőrző állomás ügyeleti szolgálat
2.2.16. Töltőállomás kezelő ügyeleti szolgálat
2.2.17. Kapuügyeleti szolgálat
2.2.18. Ellenőrző áteresztő pont ügyeleti szolgálat
2.2.19. Egészségügyi ügyeleti szolgálat
2.2.20. Tanintézeti napostiszti szolgálat
2.2.21. Alegység ügyeleti szolgálat
2.2.22. Épület ügyeleti szolgálat
2.2.23. Fegyverszoba ügyeleti szolgálat
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2.2.24. Kikötő ügyeleti szolgálat
2.2.25. Híradó és informatikai ügyeleti szolgálat
2.2.26. Rejtjelző ügyeleti szolgálat
2.2.27. Technikus ügyeleti szolgálat
2.2.28. Szervizcsoport ügyeleti szolgálat
2.2.29. Légiforgalmi Irányító Központ ügyeleti szolgálat
2.2.30. Radarállomás ügyeleti szolgálat
2.2.31. FRISZ ügyeleti szolgálat
2.2.32. Akkumulátortöltő állomás ügyeleti szolgálat
2.2.33. Ügyeletes tűzoltó alegység
2.2.34. Laboráns ügyeleti szolgálat
2.2.35. Tűzszerész ügyeleti szolgálat
2.2.36. Ügyeletes tűzszerész alegység
2.2.37. Orvosi ügyeleti szolgálat
2.2.38. Szakdolgozói ügyeleti szolgálat
2.2.39. Betegkísérő ügyeleti szolgálat
2.2.40. Gépjárművezető ügyeleti szolgálat
2.2.41. Portaszolgálat
2.2.42. Diszpécser ügyeleti szolgálat
2.2.43. Aggregátorkezelő ügyeleti szolgálat
2.2.44. Tartalék Légi Irányító Központ ügyeleti szolgálat
2.2.45. Légi Irányító Központ ügyeleti szolgálat
2.2.46. Katonai légiforgalmi tájékoztató ügyeleti szolgálat
2.2.47. Központi meteorológiai ügyeleti szolgálat
2.2.48. Meteorológiai ügyeleti szolgálat
2.2.49. Meteorológiai Csoport ügyeleti szolgálat
2.2.50. Repülőtér karbantartó ügyeleti szolgálat
2.2.51. Fegyveres légvédelmi műszaki kiszolgáló ügyeleti szolgálat
2.2.52. Fegyveres légvédelmi repülőgép-vezetői ügyeleti szolgálat

 3. Laktanyai készenléti szolgálatok
3.1. Integrált Műveleti Központ
3.2. Operatív Csoport
3.3. Honvédelmi tábor biztosító készenléti szolgálat
3.4. Légi kutató-mentő szolgálat
3.5. Folyékony oxigén töltő és légsűrítő állomás kezelő készenléti szolgálat
3.6. ATU-2 kezelő készenléti szolgálat
3.7. Műszaki fogadó csoport készenléti szolgálat
3.8. Repülőtér üzemeltető készenléti szolgálat
3.9. Repülőtéri koordinációs és felügyeleti készenléti szolgálat
3.10. Egészségügyi készenléti szolgálat
3.11. Speciális tűzszerész szolgálat
3.12. Létesítmény üzemeltető készenléti szolgálat
3.13. Létesítmény üzembentartó készenléti szolgálat
3.14. Létesítmény tűzoltó és műszaki mentő készenléti szolgálat
3.15. Híradó-informatikai készenléti szolgálat
3.16. Rejtjelző készenléti szolgálat
3.17. Készenléti szervizcsoport
3.18. Gépjárművezető készenléti szolgálat
3.19. Gépjárművezető készenléti szolgálat (HM)
3.20. Védelmi raj
3.21. Készenléti tűzoltó alegység
3.22. Készenléti őrkutya vezető
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 4. Laktanyán kívüli készenléti szolgálatok
4.1. Ügyeletes parancsnoki szolgálat
4.2. Légierő ügyeletes parancsnoki szolgálat
4.3. Integrált Műveleti Központ
4.4. Operatív Csoport
4.5. Nyomozótiszti készenléti szolgálat
4.6. Riasztó-értesítő készenléti szolgálat
4.7. Készenléti sajtószolgálat
4.8. Mobil Vezetési Elem készenléti szolgálat
4.9. Műszaki ellenőrző állomás készenléti szolgálat
4.10. Töltőállomás kezelői készenléti szolgálat
4.11. Egészségügyi Koordinációs Részleg
4.12. Egészségügyi készenléti szolgálat
4.13. Egészségügyi logisztikai készenléti szolgálat
4.14. Ágazati Információs Központ készenléti szolgálat
4.15. Nehéz földmunkagép és gépi romeltakarító csoport
4.16. ABV felderítő csoport
4.17. ABV mentesítő csoport
4.18. Légi sugárfelderítő csoport
4.19. HAVARIA laboratórium készenléti szolgálat
4.20. AMAR támogató csoport készenléti szolgálat
4.21. Híradó-informatikai készenléti szolgálat
4.22. Rejtjelző készenléti szolgálat
4.23. Szervizcsoport készenléti szolgálat
4.24. NATO Iroda Automatizálási Rendszer Adminisztrátori készenléti szolgálat
4.25. NATO Iroda Automatizálási Rendszer Rendszerbiztonsági készenléti szolgálat
4.26. Légiszállítási készenléti szolgálat
4.27. Tartalék fegyveres légvédelmi készenléti repülőgép-vezetői szolgálat
4.28. Tartalék fegyveres légvédelmi készenléti műszaki kiszolgáló szolgálat
4.29. Légi kutató-mentő szolgálat
4.30. Repülőtéri koordinációs és felügyeleti készenléti szolgálat
4.31. Műszaki készenléti szolgálat
4.32. Repülőtér üzemeltető készenléti szolgálat
4.33. Légi egészségügyi készenléti szolgálat
4.34. Műszaki fogadó csoport készenléti szolgálat
4.35. Üzemeltetői repülésbiztonsági készenléti szolgálat
4.36. Repülésbiztonsági készenléti szolgálat
4.37. Üzemeltető készenléti szolgálat
4.38. Tűzszerész készenléti szolgálat
4.39. Jégtörő készenléti szolgálat
4.40. Készenléti alegység
4.41. Szerelői készenléti szolgálat
4.42. Raktáros készenléti szolgálat
4.43. Technikusi készenléti szolgálat
4.44. Közlekedési készenléti szolgálat
4.45. Közegészségügyi és járványügyi készenléti szolgálat
4.46. Vezetői készenléti szolgálat
4.47. MEDEVAC készenléti szolgálat
4.48. Üzemmérnöki készenléti szolgálat
4.49. Gépjárművezető készenléti szolgálat
4.50. Javító-vontató készenléti szolgálat
4.51. Különleges gépjármű és darukezelő készenléti szolgálat
4.52. Sajtóreferensi készenléti szolgálat
4.53. MHP Infrastrukturális készenléti szolgálat
4.54. Létesítmény üzemeltető készenléti szolgálat
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 5. Fegyveres vagy nemzetközi kötelezettségen alapuló készenléti szolgálatok
5.1. NATO Reagáló Erők
5.2. NATO egyéni törzsmegerősítő
5.3. EU egyéni törzsmegerősítő
5.4. EUFOR Köztes tartalék század
5.5. EU Harccsoport
5.6. Zászlóalj harccsoport
5.7. Század harccsoport
5.8. Légi szállítású készenléti szakasz
5.9. Közúti szállítású készenléti szakasz
5.10. Mobil Vezetési Csoport
5.11. Fegyveres légvédelmi készenléti repülőgép-vezetői szolgálat
5.12. Fegyveres légvédelmi készenléti műszaki kiszolgáló szolgálat
5.13. Nemzeti alárendeltségű légvédelmi készenléti szolgálat
5.14. Radarszázad vezetési pont készenléti szolgálat
5.15. Hadműveleti Parancsnokság (OHQ)
5.16. Hadműveleti Parancsnokság (FHQ)
5.17. A Magyarországon települt NATO katonai szervezetek tagjai által (nemzeti hozzájárulással) ellátott 

NATO készenléti szolgálatok”

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter  21/2021. (IV. 29.) ITM rendelete
a villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes 
adatszolgáltatásokról szóló 6/2008. (VI. 18.) KHEM rendelet módosításáról

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170.  § (2)  bekezdés 5., 7. és 11.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116.  § 6.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A villamosenergia-rendszer irányításával, működésével és használatával összefüggő egyes adatszolgáltatásokról 
szóló 6/2008. (VI. 18.) KHEM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.  § (1) Az  adatszolgáltatásra kötelezettek és a  felhasználók számára az  egymással történő elszámolásokhoz 
szükséges, az átviteli rendszerirányító mérőrendszeréből származó adatokat át kell adni.
(2) Az  átviteli rendszerirányító és az  elosztó hálózati engedélyes a  jogszabályokban és az  elosztói szabályzatban 
meghatározott mérési adatokat három évre visszamenőleg, továbbá bármely nap, hét, hónap vagy év 
vonatkozásában a használat idejére vonatkozó részletes adatokat legalább a megelőző 24 hónap vonatkozásában 
köteles a felhasználók részére térítésmentesen biztosítani. Ha az adatok három éven túl is az átviteli rendszerirányító 
és az  elosztó hálózati engedélyes rendelkezésére állnak, köteles azokat térítésmentesen a  felhasználók 
rendelkezésére bocsátani. Az átviteli rendszerirányító és az elosztó hálózati engedélyes a mérési adatokra vonatkozó 
tájékoztatást a  felhasználó kérése esetén írásban, a kérés beérkezésétől számított 8 napon belül köteles megadni. 
Az  elosztó hálózati engedélyes bármely nap, hét, hónap vagy év vonatkozásában a  használat idejére vonatkozó 
részletes adatokat az interneten indokolatlan késedelem nélkül köteles hozzáférhetővé tenni.
(3) Ha a  múltbeli fogyasztással kapcsolatos további információk az  elosztó hálózati engedélyes rendelkezésére 
állnak, köteles azokat a felhasználó kérésére hozzáférhetővé tenni a felhasználó által kijelölt kereskedő számára.”

2. §  Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A villamos energia – az 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti – eladója köteles az általa értékesített összes villamos 
energia termeléséhez ténylegesen felhasznált minden egyes energiaforrás részarányát a  tárgyévre, valamint 
az előző évre vonatkozóan megállapítani. A tárgyév megegyezik a naptári évvel.”
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3. §  Az R. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ez  a  rendelet a  villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a  2012/27/EU irányelv 
módosításáról szóló, 2019. június 5-i 2019/944/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést 
szolgálja.”

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

5. §  Ez a rendelet a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2012/27/EU irányelv módosításáról 
szóló, 2019. június 5-i 2019/944/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

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

A külgazdasági és külügyminiszter 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelete
védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról

A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138.  § 2.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
40.  § (1)  bekezdés 5.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a  következőket 
rendelem el:

1. §  A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés 
e) pontja szerinti, a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásáról szóló kétoldalú megállapodást kötött ország:
a) Szerb Köztársaság,
b) Montenegrói Köztársaság.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetése napján 23 órakor lép hatályba.

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

Az Országgyűlés 11/2021. (IV. 29.) OGY határozata
a Minority SafePack elnevezésű európai polgári kezdeményezésről*

 1.  Az  Országgyűlés megerősíti, hogy üdvözli az  Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) és a  Romániai 
Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) által közösen elindított Minority SafePack elnevezésű európai polgári 
kezdeményezést.

 2.  Az  Országgyűlés örömét fejezi ki, hogy a  kezdeményezők a  megadott határidőig összegyűjtöttek több mint 
1,1 millió érvényes támogató nyilatkozatot, amelyek száma 11 tagállamban elérte a szükséges küszöbértékeket, így 
a kezdeményezés sikerrel járt.

 3.  Az  Országgyűlés üdvözli, hogy a  kezdeményezők 2020-ban benyújtották kezdeményezésüket az  Európai 
Bizottsághoz, majd 2020. október 15-én nyilvános meghallgatáson mutatták be az abban található javaslatokat.

 4.  Az Országgyűlés örömét fejezi ki, hogy a Minority SafePack kezdeményezést az Európai Parlament plenáris ülése is 
megvitatta, ezt követően kiadott állásfoglalásában pedig támogatásáról biztosította azt, jogalkotásra szólítva fel 
az Európai Bizottságot.

 5.  Az Országgyűlés mély megdöbbenéssel fogadja, hogy az Európai Parlament nagy többséggel elfogadott, a Minority 
SafePack célkitűzéseit támogató állásfoglalásával ellentétben az  Európai Bizottság a  kezdeményezést teljes 
egészében elutasította, így nem csak az  Európai Parlament támogató véleményét hagyta figyelmen kívül, hanem 
az európai polgárok akaratát is semmibe vette.

 6.  Az Országgyűlés meggyőződése, hogy az Európai Bizottság döntésével elmulasztotta azt a történelmi lehetőséget, 
hogy konkrét intézkedésekkel tegyen tanúbizonyságot az  európai őshonos nemzeti kisebbségek iránti 
elkötelezettségéről, kultúrájuk támogatásáról és védelméről.

 7.  Az  Országgyűlés továbbra is kiáll a  külhoni magyar közösségek, ezzel együtt az  Európai Unió lakosságának közel 
10%-át kitevő őshonos nemzeti kisebbségek mellett. Következetesen támogatja önazonosságuk védelmét, egyéni 
és közösségi jogaik kiteljesítését, szülőföldhöz való jogukat, az ott élés biztonságát.

 8.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Dr. Latorcai János s. k.,
az Országgyűlés alelnöke

 Dr. Gyüre Csaba s. k., Dr. Tiba István s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

  * A határozatot az Országgyűlés a 2021. április 28-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyűlés 12/2021. (IV. 29.) OGY határozata
a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről*

Az Országgyűlés – felismerve azt, hogy a szociális ellátás, a nehéz helyzetbe került emberek állami és társadalmi segítése, a minél 
hathatósabb védelem kialakítása a  különböző társadalmi rétegek számára alapvető szolidáris feladat és tisztelettel adózva 
a  szociális területen a  magyarországi egyházi szerepvállalás és ezáltal az  állami szociális segítségnyújtás megteremtőinek – 
az alábbi határozatot hozza:

 1.  Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet elnevezésének Slachta Margit Nemzeti 
Szociálpolitikai Intézet névre történő módosításához szükséges jogszabály-módosításokat tegye meg.

 2.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Dr. Latorcai János s. k.,
az Országgyűlés alelnöke

 Dr. Gyüre Csaba s. k., Dr. Tiba István s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 13/2021. (IV. 29.) OGY határozata
Dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő mentelmi ügyében**

Az Országgyűlés dr. Hadházy Ákos országgyűlési képviselő mentelmi jogát a Pécsi Járásbíróság 14.Bpk.752/2020/7. számú 
átiratával érintett ügyben nem függeszti fel.

Dr. Latorcai János s. k.,
az Országgyűlés alelnöke

 Dr. Varga László s. k., Dr. Vinnai Győző s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

  * A határozatot az Országgyűlés a 2021. április 28-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyűlés a 2021. április 27-i ülésnapján fogadta el.
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A köztársasági elnök 170/2021. (IV. 29.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés i)  pontja, valamint a  magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV.  törvény 
9.  §-a alapján – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/431/3/2021. számú előterjesztésére – 
Szizjon Sztaniszlav (névmódosítás előtti neve: Szizjon Sztaniszlav Györgyevics; születési hely, idő: Gadjacs [Ukrajna], 
1993. december 17.) magyar állampolgárságát visszavonom.

Budapest, 2021. március 29.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2021. március 31.

  Dr. Gulyás Gergely s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/01155-3/2021.

A Kormány 1205/2021. (IV. 29.) Korm. határozata
a távvezeték beruházás engedélyezés hatékonyságának javítása érdekében szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért a távvezeték beruházás engedélyezésének gyorsítását támogató ágazati jogszabályok módosításáról szóló 

javaslattal;
 2. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az  igazságügyi miniszter, a  Miniszterelnökséget 

vezető miniszter és a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával vizsgálja meg 
a  távvezeték beruházások során felmerülő jogorvoslati rendszert az  1.  pont szerinti javaslattal összefüggésben, 
valamint – általános jelleggel – a  hatósági szerepkör központosításának lehetőségét annak érdekében, hogy 
biztosítsa az  eljárások hatékonyabb és gyorsabb lefolytatását, továbbá a  vizsgálatok eredményéről készítsenek 
előterjesztést a Kormány számára;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 
igazságügyi miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: 2021. július 31.
 3. felkéri a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökét, hogy működjön közre a 2. pont szerinti feladat 

megvalósításában.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1206/2021. (IV. 29.) Korm. határozata
a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról

A Kormány
 1. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  belügyminiszter bevonásával gondoskodjon a  Kormányzati Személyügyi 

Döntéstámogató Rendszer 2021. évi időarányos infrastruktúra-üzemeltetési költségeinek fedezetére legfeljebb  
44 685 964 forint, a  2021. évi időarányos alkalmazásüzemeltetési kiadásainak fedezetére legfeljebb  
389 237 492 forint forrás egyszeri jelleggel történő biztosításáról, a  Magyarország 2021. évi központi 
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs 
szolgáltatások jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: a felmerülés ütemében
 2. felhívja a belügyminisztert, hogy készítsen jelentést a Kormány részére a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató 

Rendszer egyes rendszerelemeinek megvalósulásáról, valamint az  érintett miniszterek bevonásával mutassa be,  
hogy a  Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer bevezetése milyen személyi és dologi 
megtakarításokat eredményez.

Felelős: belügyminiszter 
érintett miniszterek

Határidő: 2021. november 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozata
a 2014–2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, valamint 
a kötelezettségvállalási szükségletről

A Kormány
 1.  egyetért a  2014–2020 programozási időszak operatív programjaiban az  egyes prioritások indikatív támogatási 

keretösszegeinek 1. melléklet szerinti meghatározásával;
 2.  felhívja az  európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt 

minisztereket, valamint a  Miniszterelnökséget vezető minisztert mint az  európai uniós források felhasználásáért 
felelős minisztert, hogy gondoskodjanak a  2.  mellékletben foglalt táblázat E  oszlopa szerinti maximális 
kötelezettségvállalási szint eléréséhez szükséges kötelezettségvállalásról a  2014–2020 programozási időszakban 
a Magyarország rendelkezésére álló európai uniós források teljes felhasználása érdekében;

Felelős: agrárminiszter 
emberi erőforrások minisztere 
innovációért és technológiáért felelős miniszter 
a miniszterelnök kabinetfőnöke 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: e határozat közzétételét követő hatodik hónap végéig
 3.  felhívja az  európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt 

minisztereket, hogy gondoskodjanak a 2. pont szerinti kötelezettségvállalásról úgy, hogy szükség esetén az annak 
eredményeként teljesített kifizetések a  2021–2027 programozási időszak forrásai terhére is elszámolhatóak 
legyenek;
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Felelős: agrárminiszter 
emberi erőforrások minisztere 
innovációért és technológiáért felelős miniszter 
a miniszterelnök kabinetfőnöke 
pénzügyminiszter

Határidő: folyamatos
 4.  felhívja az  európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt 

minisztereket, valamint a  Miniszterelnökséget vezető minisztert mint az  európai uniós források felhasználásáért 
felelős minisztert, hogy gondoskodjanak a  2.  mellékletben foglalt táblázat E  oszlopa szerinti maximális 
kötelezettségvállalási szint elérését biztosító kötelezettségvállalások megtételéhez szükséges éves fejlesztési 
keretek módosításáról;

Felelős: agrárminiszter 
emberi erőforrások minisztere 
innovációért és technológiáért felelős miniszter 
a miniszterelnök kabinetfőnöke 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: azonnal
 5.  visszavonja a  Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a  2014–2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív 

támogatási keretösszegekről, valamint a  kötelezettségvállalási szükségletről szóló 1152/2020. (IV. 14.) 
Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozathoz

A B C D

1.
Program végrehajtásáért 

felelős minisztérium
Program Prioritás

Indikatív 

támogatási 

keretösszeg 

(milliárd Ft)*

2.

Emberi Erőforrások 
Minisztériuma

Emberi Erőforrás 
Fejlesztési Operatív 

Program

EFOP-1 – Együttműködő társadalom 351,4

3.
EFOP-2 – Infrastrukturális beruházások a társadalmi 
együttműködés erősítése érdekében

197,4

4. EFOP-3 – Gyarapodó tudástőke 321,1

5.
EFOP-4 – Infrastrukturális beruházások a gyarapodó 
tudástőke érdekében

168,7

6.
EFOP-5 – Pénzügyi eszközök alkalmazása a társadalmi 
együttműködés erősítése érdekében, valamint társadalmi 
innováció és transznacionális együttműködések

12,4

7.

Rászoruló 
Személyeket 

Támogató Operatív 
Program

– 37,7
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8.

Pénzügyminisztérium

Gazdaságfejlesztési 
és Innovációs 

Operatív Program

GINOP-1 – Kis- és középvállalkozások versenyképességének 
javítása

491,6

9. GINOP-2 – Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció 444,5

10. GINOP-3 – Infokommunikációs fejlesztések 121,8

11. GINOP-4 – Energia 62,9

12. GINOP-5 – ESZA – Foglalkoztatás 533,1

13. GINOP-5 – YEI – Foglalkoztatás 33,6

14. GINOP-6 – Versenyképes munkaerő 148,0

15. GINOP-7 – Turizmus 122,8

16. GINOP-8 – Pénzügyi eszközök 703,6

17.

Terület- és 
Településfejlesztési 
Operatív Program

TOP-1 – Térségi gazdasági környezet fejlesztése  
a foglalkoztatás elősegítésére

371,8

18.
TOP-2 – Vállalkozásbarát, népességmegtartó 
településfejlesztés

153,4

19.
TOP-3 – Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való 
áttérés kiemelten a városi területeken prioritási tengely

208,9

20.
TOP-4 – A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és  
a társadalmi együttműködés erősítése

63,8

21.
TOP-5 – Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, 
foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés

86,2

22.
TOP-6 – ERFA Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú 
városokban

397,4

23.
TOP-6 – ESZA Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú 
városokban

41,1

24.
TOP-7 – ERFA Közösségi szinten irányított városi helyi 
fejlesztések (clld) prioritási tengely

26,1

25.
TOP-7 – ESZA Közösségi szinten irányított városi helyi 
fejlesztések (clld) prioritási tengely

13,5

26.

Versenyképes 
Közép-Magyarország 

Operatív Program

VEKOP-1 – Vállalkozások versenyképességének javítása 43,5

27. VEKOP-2 – Kutatás, fejlesztés és technológiai innováció 40,4

28. VEKOP-3 – Infokommunikációs fejlesztések 6,5

29. VEKOP-4 – Turisztikai és természetvédelmi fejlesztések 11,0

30.
VEKOP-5 – Az energiahatékonyság, az intelligens 
energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának 
támogatása

37,1

31. VEKOP-6 – Települési környezet- és közszolgáltatás-fejlesztés 28,1

32.
VEKOP-7 – Társadalmi hozzáférést bővítő és humánerőforrás 
fejlesztést támogató programok

39,1

33. VEKOP-8 – Foglalkoztathatóságot szolgáló programok 87,6

34. VEKOP-9 – Közigazgatás- és közszolgáltatás fejlesztés 61,2
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35.

Innovációs és 
Technológiai 
Minisztérium

Integrált 
Közlekedésfejlesztési 

Operatív Program

IKOP-1 – Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása 332,1

36.
IKOP-2 – Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség 
javítása

500,7

37.
IKOP-3 – ERFA Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és 
elővárosi vasúti elérhetőség javítása

126,0

38.
IKOP-3 – KA Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és 
elővárosi vasúti elérhetőség javítása

231,6

39. IKOP-4 – TEN-T hálózat közúti elérhetőségének javítása 117,5

40.

Környezeti és 
Energiahatékonysági 

Operatív Program

KEHOP-1 – A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás 354,9

41.
KEHOP-2 – Települési vízellátás, szennyvíz- 
elvezetés és –tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése

413,8

42.
KEHOP-3 – Hulladékgazdálkodással és kármentesítéssel 
kapcsolatos fejlesztések

137,7

43.
KEHOP-4 – Természetvédelmi és élővilág-védelmi 
fejlesztések

34,3

44.
KEHOP-5 – Energiahatékonyság növelése, megújuló 
energiaforrások alkalmazása

294,4

45.

Miniszterelnöki 
Kabinetiroda

Közigazgatás- és 
Közszolgáltatás-

fejlesztés Operatív 
Program

KÖFOP-1 – Az adminisztratív terhek csökkentése 173,0

46.
KÖFOP-2 – A szolgáltatási szemlélet és az etikus működés 
megerősítése a közszolgálatban

60,5

47.
KÖFOP-3 – Az ESZA, ERFA, KA finanszírozású operatív 
programok végrehajtásához kapcsolódó technikai 
segítségnyújtás

75,0

48.

Agrárminisztérium

Vidékfejlesztési 
Program

– 2942,8

49.
Magyar 

Halgazdálkodási 
Operatív Program

– 17,5

* Minden program esetén egységes 350 HUF/EUR árfolyammal számolva.
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2. melléklet az 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozathoz

  A B C D E

1.
Program végrehajtásáért 

felelős minisztérium
Program Prioritás

Maximális 

kötelezettség- 

vállalási szint 

az indikatív 

támogatási 

keret %-ban

(százalék)

Maximális 

kötelezettség- 

vállalási szint 

(milliárd Ft)

2.

Emberi Erőforrások 
Minisztériuma

Emberi Erőforrás 
Fejlesztési Operatív 

Program

EFOP-1 – Együttműködő társadalom 119,31% 419,28

3.
EFOP-2 – Infrastrukturális beruházások  
a társadalmi együttműködés erősítése 
érdekében

104,78% 206,84

4. EFOP-3 – Gyarapodó tudástőke 102,30% 328,51

5.
EFOP-4 – Infrastrukturális beruházások  
a gyarapodó tudástőke érdekében

117,38% 198,00

6.

EFOP-5 – Pénzügyi eszközök alkalmazása 
a társadalmi együttműködés erősítése 
érdekében, valamint társadalmi innováció és 
transznacionális együttműködések

152,19% 18,92

7.

Rászoruló 
Személyeket 

Támogató Operatív 
Program

– 109,35% 41,27
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8.

Pénzügyminisztérium

Gazdaságfejlesztési 
és Innovációs 

Operatív Program

GINOP-1 – Kis- és középvállalkozások 
versenyképességének javítása

115,26% 566,59

9.
GINOP-2 – Kutatás, technológiai fejlesztés  
és innováció

116,14% 516,24

10. GINOP-3 – Infokommunikációs fejlesztések 110,00% 134,03

11. GINOP-4 – Energia 110,03% 69,25

12. GINOP-5 – ESZA – Foglalkoztatás 110,93% 591,36

13. GINOP-5 – YEI – Foglalkoztatás 100,00% 33,59

14. GINOP-6 – Versenyképes munkaerő 111,03% 164,30

15. GINOP-7 – Turizmus 113,47% 139,39

16. GINOP-8 – Pénzügyi eszköz 110,00% 773,91

17.

Terület- és 
Településfejlesztési 
Operatív Program

TOP-1 – Térségi gazdasági környezet fejlesztése  
a foglalkoztatás elősegítésére

124,83% 464,08

18.
TOP-2 – Vállalkozásbarát, népességmegtartó 
településfejlesztés

151,24% 232,00

19.
TOP-3 – Alacsony széndioxid kibocsátású 
gazdaságra való áttérés kiemelten a városi 
területeken prioritási tengely

119,63% 249,86

20.
TOP-4 – A helyi közösségi szolgáltatások 
fejlesztése és a társadalmi együttműködés 
erősítése

120,70% 76,97

21.
TOP-5 – Megyei és helyi emberi erőforrás 
fejlesztések, foglalkoztatás-ösztönzés és 
társadalmi együttműködés

118,32% 102,02

22.
TOP-6 – ERFA Fenntartható városfejlesztés  
a megyei jogú városokban

114,01% 453,02

23.
TOP-6 – ESZA Fenntartható városfejlesztés  
a megyei jogú városokban

109,98% 45,24

24.
TOP-7 – ERFA Közösségi szinten irányított városi 
helyi fejlesztések (clld) prioritási tengely

111,28% 29,06

25.
TOP-7 – ESZA Közösségi szinten irányított városi 
helyi fejlesztések (clld) prioritási tengely

110,77% 14,94

26.

Versenyképes 
Közép-Magyarország 

Operatív Program

VEKOP-1 – Vállalkozások versenyképességének 
javítása

130,63% 56,87

27.
VEKOP-2 – Kutatás, fejlesztés és technológiai 
innováció

147,71% 59,69

28. VEKOP-3 – Infokommunikációs fejlesztések 110,13% 7,12

29.
VEKOP-4 – Turisztikai és természetvédelmi 
fejlesztések

144,69% 15,95

30.
VEKOP-5 – Az energiahatékonyság, az intelligens 
energiahasználat és a megújuló energiák 
felhasználásának támogatása

110,70% 41,05

31.
VEKOP-6 – Települési környezet- és 
közszolgáltatás-fejlesztés

111,04% 31,20

32.
VEKOP-7 – Társadalmi hozzáférést bővítő és 
humánerőforrás fejlesztést támogató programok

116,16% 45,44

33.
VEKOP-8 – Foglalkoztathatóságot szolgáló 
programok

106,14% 92,98

34.
VEKOP-9 – Közigazgatás- és közszolgáltatás 
fejlesztés

105,51% 64,54
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35.

Innovációs és 
Technológiai 
Minisztérium

Integrált 
Közlekedésfejlesztési 

Operatív Program

IKOP-1 – Nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség 
javítása

180,41% 599,14

36.
IKOP-2 – Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi 
elérhetőség javítása

116,52% 583,46

37.
IKOP-3 – ERFA Fenntartható városi közlekedés 
fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség 
javítása

151,34% 190,67

38.
IKOP-3 – KA Fenntartható városi közlekedés 
fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség 
javítása

121,90% 282,36

39.
IKOP-4 – TEN-T hálózat közúti elérhetőségének 
javítása

139,37% 163,72

40.

Környezeti és 
Energiahatékonysági 

Operatív Program

KEHOP-1 – A klímaváltozás hatásaihoz való 
alkalmazkodás

119,31% 423,39

41.
KEHOP-2 – Települési vízellátás, szennyvíz-
elvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés 
fejlesztése

112,71% 466,40

42.
KEHOP-3 – Hulladékgazdálkodással és 
kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések

118,03% 162,47

43.
KEHOP-4 – Természetvédelmi és élővilág-védelmi 
fejlesztések

112,59% 38,66

44.
KEHOP-5 – Energiahatékonyság növelése, 
megújuló energiaforrások alkalmazása

121,26% 357,03

45.

Miniszterelnöki 
Kabinetiroda

Közigazgatás- és 
Közszolgáltatás-

fejlesztés Operatív 
Program

KÖFOP-1 – Az adminisztratív terhek csökkentése 119,15% 206,12

46.
KÖFOP-2 – A szolgáltatási szemlélet és az etikus 
működés megerősítése a közszolgálatban

107,61% 65,07

47.
KÖFOP-3 – Az ESZA, ERFA, KA finanszírozású 
operatív programok végrehajtásához kapcsolódó 
technikai segítségnyújtás

104,92% 78,64

48. Agrárminisztérium
Magyar 

Halgazdálkodási 
Operatív Program

– 109,78% 19,21

A Kormány 1208/2021. (IV. 29.) Korm. határozata
a Magyar Falu Programhoz kapcsolódó települési nemzetiségi intézmények fejlesztése érdekében szükséges 
előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1.  a Magyar Falu Program céljaival összhangban egyetért

a) a Szár belterület 469/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a  2066 Szár, Rákóczi Ferenc utca  
41. szám alatt található Szári Romhányi György Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola épületének  
– Szári Német Nemzetiségi Önkormányzat által történő – felújításával,

b) a Bakonynána belterület 73 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanon működő Bakonynánai Német 
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola részére – Bakonynánai Német Nemzetiségi Önkormányzat által 
történő – tornaterem építésével,

c) a Magyarpolány belterület 330/2 helyrajzi szám alatt található Magyarpolányi Német Nemzetiségi Óvoda 
és Mini Bölcsőde részére – Magyarpolány Német Nemzetiségi Önkormányzat által történő – tornaszoba 
építésével,
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d) a Kimle belterület 116 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a 9181 Kimle, Fő út 102. szám alatt 
található Kimlei Nemzetiségi Általános Iskola épületének – Kimle Német Nemzetiségi Önkormányzat által 
történő – felújításával;

 2.  az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 
az  1.  pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében 500 585 867 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 
1.  melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaságvédelmet 
szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 1. Magyar Falu Program jogcímcsoport terhére,  
a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaságvédelmet 
szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 7. Nemzetiségi intézmények támogatása 
beruházásra, felújításra, pályázati önrészre jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: azonnal

 3.  egyetért azzal, hogy a miniszterelnök általános helyettese az 1. pontban meghatározott támogatási célra, a 2. pont 
szerint átcsoportosított forrás terhére, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, vissza nem térítendő egyedi 
támogatást nyújtson a  2.  melléklet szerinti nemzetiségi önkormányzatok részére támogatási előlegként, az  ott 
meghatározott összegben, a  támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó 
támogatói okiratok alapján;

 4.  egyetért azzal, hogy a miniszterelnök általános helyettese a 3. pont szerinti költségvetési támogatást a  támogatói 
okiratok kiadását követően folyósítsa a 2. melléklet szerinti nemzetiségi önkormányzatok részére.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1208/2021. (IV. 29.) Korm. határozathoz

XLVII. Gazdaságvédelmi Alap

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1  Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok

376273 1 Magyar Falu Program
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -500 585 867

349406 7 Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre
K3 Dologi kiadások 250 168
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 500 335 699

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím Módosítás következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat (+/-) évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím Módosítás következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat (+/-) évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok

376273 1 Magyar Falu Program -500 585 867
349406 7 Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre 500 585 867

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos
egyéb: azonnal 500 585 867 500 585 867

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

Magyar Államkincstár  1 példány

K I A D Á S O K

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

Államháztartási 
egyedi azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma
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2. melléklet az 1208/2021. (IV. 29.) Korm. határozathoz

Sorszám Kedvezményezett neve Támogatási cél
Támogatási összeg 

(forint)

1.
Szári Német Nemzetiségi 

Önkormányzat
általános iskola felújítása 142 511 746

2.
Bakonynánai Német Nemzetiségi 

Önkormányzat
tornaterem építése 244 823 868

3.
Magyarpolány Német Nemzetiségi 

Önkormányzat
óvoda bővítése tornaszobával 65 000 000

4.
Kimle Német Nemzetiségi 

Önkormányzat
általános iskola felújítása 48 000 085

A Kormány 1209/2021. (IV. 29.) Korm. határozata
a Békéscsaba Megyei Jogú Város, valamint Csorna város külterületén fekvő földrészletek beruházási 
célterületté nyilvánításáról

A Kormány a  termőföld védelméről szóló 2007.  évi CXXIX.  törvény 11.  § (2) és (3)  bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel beruházási célterületté nyilvánítja a  Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási területén fekvő, 
az ingatlan-nyilvántartás szerinti Békéscsaba külterület 010/85, 010/83, 010/6, 010/111, 010/104, 010/106, 010/115, 
0977/5, 065/6, 078/3, 078/4, 078/5  helyrajzi számú földrészleteket és a  Csorna város közigazgatási területén 
fekvő, az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Csorna külterület 024/76  helyrajzi számú földrészletet, valamint az  ezen 
földrészletekből a telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított földrészleteket.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1210/2021. (IV. 29.) Korm. határozata
Biatorbágy településen technikum előkészítésének folytatásáról és megvalósításáról

A Kormány a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében megvalósuló biatorbágyi szakképző intézmény 
megvalósítására irányuló beruházással kapcsolatos intézkedésekről szóló 1193/2020. (IV. 30.) Korm. határozatban meghatározott 
beruházás végrehajtása érdekében
 1.  egyetért a  biatorbágyi technikum beruházásának (a továbbiakban: Beruházás) programszerű kormányzati 

magasépítési beruházásként történő további előkészítésével és megvalósításával az  ingatlan-nyilvántartás szerinti 
Biatorbágy belterület 9571/4 helyrajzi számú ingatlanon;

 2.  a  Beruházás további előkészítése és megvalósítása érdekében a  Beruházási Ügynökség által vállalható 
kötelezettségek felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási 
keret terhére a  Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét 15 431 781 202 forintban határozza 
meg;

 3.  a  2.  pont szerinti összeg 2021. évi részének finanszírozása érdekében az  államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 1 906 906 200 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el, az 1. melléklet szerint;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: azonnal
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 4.  felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 
gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2022–2023. évi részének rendelkezésre állásáról a 2022–2023. évi központi 
költségvetés kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó fejezetében;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a 2022–2023. évi központi költségvetés tervezése során
 5.  felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az  állami magasépítési beruházások 

megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 7. §-a alapján – a Beruházási Ügynökség útján, Biatorbágy Város 
Önkormányzatával együttműködve – gondoskodjon az  1.  pontban megjelölt ingatlan tulajdonjogának az  állam 
javára polgári jogi úton történő ingyenes, per-, teher- és igénymentes megszerzése iránt;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: 2021. december 31.

 6.  egyetért azzal, hogy a Beruházáshoz kapcsolódó közterületi út- és közmű infrastruktúra-fejlesztések (a továbbiakban 
együtt: Fejlesztések) megvalósítója a Beruházási Ügynökség legyen;

 7.  felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  Fejlesztések megvalósítására 
irányuló feltételes beszerzési eljárás eredménye alapján készítsen előterjesztést a  Kormány részére a  Fejlesztések 
megvalósításáról, a  kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a  kifizetések ütemezésének, valamint a  létrejövő 
vagyonelemek tulajdoni viszonyainak bemutatásával.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: a Fejlesztéseket célzó feltételes beszerzési eljárást követően 30 napon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1210/2021. (IV. 29.) Korm. határozathoz

XLVII. Gazdaságvédelmi Alap

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap

3 Gazdaságvédelmi Alap - Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások 
2 Programszerű magasépítési beruházások

384240 2 Tanterem fejlesztések előkészítése és megvalósítása
K6 Beruházások 1 906 906 200

379528 5 Beruházási tartalék
K6 Beruházások -1 906 906 200

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

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

forintban

Államház-
tartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 1 906 906 200 1 906 906 200

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

Magyar Államkincstár  1 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 
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A Kormány 1211/2021. (IV. 29.) Korm. határozata
Biatorbágy város közigazgatási területén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

A Kormány a  termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11.  § (2) és (3)  bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel beruházási célterületté nyilvánítja a Biatorbágy közigazgatási területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás 
szerint Biatorbágy belterület 9571/4 helyrajzi számú földrészletet, valamint az  ezen földrészletből a  telekalakítási 
eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított földrészleteket.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1212/2021. (IV. 29.) Korm. határozata
a Dél-budai Centrumkórház megközelíthetőségéhez szükséges infrastrukturális fejlesztések előkészítéséről

A Kormány – figyelemmel a  Dél-budai Centrumkórház megközelíthetőségének fejlesztéséről szóló 1660/2020. (X. 15.)  
Korm. határozatra –
 1. a Dél-budai Centrumkórház jelentőségének és kapacitásának megfelelő színvonalú közlekedési kiszolgálása 

érdekében felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a  BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt.) útján –  
gondoskodjon az  Egészséges Budapest Program Dél-budai Centrumának helyszínéről szóló 1592/2016. (X. 27.)  
Korm. határozat 1. és 2.  pontja szerinti helyszín közúti megközelíthetőségéhez szükséges infrastrukturális 
fejlesztések (a továbbiakban: Beruházás) előkészítéséről;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2022. december 31.

 2. egyetért azzal, hogy a  Beruházás előkészítése érdekében 2021. és 2022. években összesen legfeljebb  
673 436 550 forint központi költségvetési forrás kerüljön biztosításra;

 3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával gondoskodjon a Beruházás 
előkészítése érdekében a 2. pont szerinti forrás rendelkezésre állásáról az alábbiak szerint:
a) legfeljebb 67 343 655 forint többletforrás a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló  

2020. évi XC. törvény 1.  melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 1. Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 5. Fővárosi 
fejlesztések jogcímcsoport javára,

b) legfeljebb 606 092 895 forint a  2022. évi központi költségvetés Gazdaságvédelmi Alap fejezet fővárosi 
fejlesztéseket szolgáló előirányzata javára;
Felelős: pénzügyminiszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: az a) alpont tekintetében azonnal
 a b)  alpont tekintetében a  2022. évi központi költségvetés végrehajtása során, a  felmerülés 

ütemében
 4. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  Beruházás előkészítési feladatainak teljes körű 

megvalósításához szükséges forrásigény biztosítása érdekében 673 436 550 forint összeghatárig bocsásson ki 
támogatói okiratot a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. részére;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a 3. pont a) alpontjában meghatározott forrás rendelkezésre állását követően azonnal
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 5. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  Beruházás előkészítésének eredménye alapján készítsen 
előterjesztést a  Kormány részére a  Dél-budai Centrumkórház megközelíthetőségéhez szükséges infrastrukturális 
fejlesztések megvalósításáról, a  kivitelezéshez és az  üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok, költségek, forrásigény, 
ütemezés és felelősök bemutatásával.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2023. március 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1213/2021. (IV. 29.) Korm. határozata
a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő vasúti infrastruktúra-fejlesztések 
2. ütemének részbeni megvalósításáról

 1. A Kormány a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet infrastrukturális fejlesztése érdekében
1.1. egyetért a  debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő vasúti infrastruktúra-

fejlesztések 2. üteme megvalósításának támogatásával, az 1. melléklet szerinti projektek kapcsán
a) a VASÚT-1/B projekt megvalósításával, valamint
b) a VASÚT-1/B KIEG és a  VASÚT-2/B, VASÚT-2/C, VASÚT-2/D projektek feltételes közbeszerzési 

eljárásainak lefolytatásával;
1.2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával  – 

az  1.1.  alpont a)  pontjában szereplő projektelem megvalósítása érdekében, a  2022–2023. évben 
gondoskodjon összesen 20 678 711 330 forint biztosításáról a  központi költségvetés Gazdaságvédelmet 
szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím vasúti fejlesztéseket szolgáló 
előirányzata javára az alábbi, költségvetési évek szerinti bontásban:
a) a 2022. évben 12 437 117 844 forint,
b) a 2023. évben 8 241 593 486 forint;
Felelős: pénzügyminiszter 

innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: az a) alpont esetében a 2022. évi központi költségvetés tervezése során
 a b) alpont esetében a 2023. évi központi költségvetés tervezése során

1.3. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az  1.1.  alpont a)  pontjában foglalt 
VASÚT-1/B projekt vonatkozásában a  kapcsolódó előkészítési és kivitelezési munkák elvégzése, valamint 
az  1.1 alpont b)  pontjában lévő feltételes közbeszerzési eljárások lefolytatása érdekében a  NIF Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel (a  továbbiakban: NIF Zrt.) megkötött, meglévő támogatási szerződést 
módosítsa az 1.4. alpontban szereplő összeggel;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a határozat közzétételét követő 60 napon beül

1.4. az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (4b)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
jóváhagyja, hogy az innovációért és technológiáért felelős miniszter az 1.1. alpont a) pontjában foglalt feladat 
végrehajtása érdekében 20 668 377 141 forint összegben kötelezettséget vállaljon;

1.5. egyetért azzal, hogy az  1.1.  alpont b)  pontjában meghatározott projektek vonatkozásában a  NIF Zrt. 
a  szükséges kivitelezési feltételes közbeszerzési eljárásokat lefolytassa, egyben felhívja az  innovációért és 
technológiáért felelős minisztert, hogy a  lefolytatott közbeszerzési eljárások eredménye alapján készítsen 
kormány-előterjesztést a kivitelezés megvalósítására irányuló döntés és annak forrásbiztosítása érdekében.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a feltételes közbeszerzési eljárások lefolytatását követően azonnal

 2. A debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő közúti, vasúti és közmű 
infrastruktúrafejlesztések megvalósításáról, valamint a  fejlesztésekkel összefüggő kormányhatározatok 
módosításáról szóló 1592/2018. (XI. 22.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1592/2018. (XI. 22.) Korm. határozat] 
a következő 2.8. és 2.9. alponttal egészül ki:



2736 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 73. szám 

(A Kormány a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet infrastrukturális fejlesztése keretében tervezett vasúti projektek 
megvalósítása vonatkozásában)
„2.8. felhívja a  pénzügyminisztert, valamint az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy Debrecen 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2.  pont szerinti vasúti projektekhez kapcsolódó területszerzési és előkészítési 
feladatainak megvalósítása érdekében gondoskodjanak a  3.  pont szerinti közmű projektek megvalósítása során 
fel nem használt forrásból 309 399 173 forint biztosításáról a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről 
szóló 2020. évi XC. törvény 1.  melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcím javára, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Ávr.) 152.  § (2)  bekezdése szerint 
– az Innovációs és Technológiai Minisztérium által – teljesített befizetés terhére, az Ávr. 153. §-ában foglaltak szerint;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a fel nem használt forrás rendelkezésre állását követően azonnal
2.9. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  2.8.  alpont szerinti feladat végrehajtása 
érdekében az ott megjelölt összeg terhére gondoskodjon a támogatás biztosításáról Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzata részére, a vonatkozó támogatási jogviszonyok módosításával;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követően azonnal”

 3. Az 1592/2018. (XI. 22.) Korm. határozat 3.  pont 3.3.  alpontjában az „előlegként az  államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet” szövegrész helyébe az „előlegként az Ávr.” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1213/2021. (IV. 29.) Korm. határozathoz

A B C D E

1. Azonosító A projekt tartalma Megvalósító Határidő
Költség, bruttó 

(forint)

2. VASÚT-1/B
2. ütem: konténerterminál 
(a további vágányok, 
kiszolgáló létesítmények)

NIF Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt.  
(a továbbiakban: NIF Zrt.)

2023. 12. 31. 20 668 377 141

3. VASÚT-1/B KIEG
Konténerterminál 
kiegészítő elemek

NIF Zrt.

4. VASÚT-2/B

2. ütem: 108-as vasútvonal 
korszerűsítése Nagymacs 
állomás és Balmazújváros 
állomás között

NIF Zrt.

5. VASÚT-2/C

2. ütem: 108-as vasútvonal 
villamosítása Debrecen 
állomás és Balmazújváros 
állomás között

NIF Zrt.

6. VASÚT-2/D

2. ütem: 100-as 
vasútvonalhoz történő 
kapcsolódás kialakítása 
(Kisállomás)

NIF Zrt.
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A Kormány 1214/2021. (IV. 29.) Korm. határozata
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium további infrastrukturális 
fejlesztésének előkészítéséről

A Kormány – az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium infrastrukturális fejlesztéséről szóló 
1853/2020. (XI. 26.) Korm. határozat 1.  pont l)  alpontja szerinti feladat végrehajtása érdekében – a  budapesti felsőoktatási 
intézmények egyes gyakorlóintézményei infrastruktúrájának fejlesztése keretében –
 1. egyetért az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium további fejlesztésére 

vonatkozó koncepcióval és az annak megfelelő beruházás (a továbbiakban: Beruházás) programszerű kormányzati 
magasépítési beruházásként történő előkészítésével az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest belterület 
36540 helyrajzi számú ingatlanon, azzal, hogy a  Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek az  Eötvös Loránd 
Tudományegyetem vagyonkezelésébe kerüljenek;

 2. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert 
jelöli ki, az emberi erőforrások minisztere és az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával;

 3. a Beruházás előkészítésére és megvalósítására a Beruházási Ügynökséget jelöli ki;
 4. a Beruházásnak az  állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 

Korm. rendelet) 4.  § a)–p)  pontja szerinti előkészítési fázisai 2021. december 31. napjáig történő teljesítése 
érdekében, a  Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) 
Korm.  határozat 1.  pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a  Beruházási Ügynökség által vállalható 
kötelezettség összegét 85 000 000 forintban határozza meg;

 5. a 4.  pont szerinti összeg finanszírozása érdekében az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § 
(2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 85 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, 
az 1. melléklet szerint;

Felelős: nemzeti vagyon kezelésért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: azonnal
 6. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Beruházás megvalósítására lefolytatott 

feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján készítsen előterjesztést a  Kormány részére a  Beruházás 
megvalósításáról, a  kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a  kifizetések ütemezésének 
bemutatásával.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: a Beruházás megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1214/2021. (IV. 29.) Korm. határozathoz
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- K I A D Á S O K A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap

3 Gazdaságvédelmi Alap - Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások
2 Programszerű magasépítési beruházások

390440 9 Budapesti felsőoktatási intézmények gyakorló intézményei beruházásainak előkészítése
K6 Beruházások 85 000 000

379528 5 Beruházási tartalék
K6 Beruházások -85 000 000

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n. év II. n. év III. n. év IV. n. év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 85 000 000 85 000 000

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

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Magyar Államkincstár 1 példány

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító
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A Kormány 1215/2021. (IV. 29.) Korm. határozata
a Modern Városok Program keretében a tatabányai egykori bányakórház katolikus gimnáziummá fejlesztése 
érdekében szükséges forrás-átcsoportosításról

A Kormány a  Modern Városok Program keretében a  tatabányai egykori bányakórház katolikus gimnáziummá 
fejlesztéséhez szükséges támogatás biztosításáról szóló 1709/2017. (IX. 25.) Korm. határozat 6a.  pontja szerint, 
az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 
a  tatabányai egykori bányakórház katolikus gimnáziummá fejlesztése megvalósításához a  2021. évben szükséges 
1  244 329 646 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről 
szóló 2020. évi XC. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok 
alcím, 2.  Modern Városok Program jogcímcsoport terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 
fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű 
előirányzatok alcím, 3. Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások jogcímcsoport javára, az 1. melléklet 
szerint.

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1215/2021. (IV. 29.) Korm. határozathoz

XLVII. Gazdaságvédelmi Alap

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- K I A D Á S O K A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok 

358951 2 Modern Városok Program
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -1 244 329 646

XLVII. Gazdaságvédelmi Alap
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások

K3 Dologi kiadások 621 854
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 243 707 792

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

forintban
Államháztartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

forintban
Államháztartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XLVII. Gazdaságvédelmi Alap
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok 
358951 2 Modern Városok Program -1 244 329 646

XLVII. Gazdaságvédelmi Alap
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok 
386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások 1 244 329 646

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű   Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos   
egyéb: azonnal 1 244 329 646 1 244 329 646

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár 1 példány
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A Kormány 1216/2021. (IV. 29.) Korm. határozata
a Felső-Szabolcsi Kórház fenntartóváltásáról

A Kormány a lakosság egészségi állapotának javítása és az egészségügyi ellátórendszer továbbfejlesztése érdekében
 1. egyetért a  Felső-Szabolcsi Kórháznak (székhely: 4600 Kisvárda, Árpád út 26.; alaptevékenység: 8610 Fekvőbeteg-

ellátás; adószám: 15402570-2-15) és az  általa ellátott közfeladatoknak a  Magyarországi Sajátjogú Metropolitai 
Egyház (székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 8.) fenntartásába történő átadásával, és elrendeli az  átadás 
végrehajtását;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2021. július 1.

 2. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét mint az  alapítói jogok gyakorlóját, hogy az  1.  pont szerinti átadás 
végrehajtása során eljárjon, és intézkedjen a közfeladat-ellátáshoz szükséges vagyonnak az állami vagyonról szóló 
2007. évi CVI. törvény 36. §-a alapján történő ingyenes átadása előkészítéséről.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2021. június 1.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1217/2021. (IV. 29.) Korm. határozata
az ÓAM ÓZDI ACÉLMÜVEK Korlátolt Felelősségű Társaság barnamezős területeinek kiemelt társadalmi 
igényeken alapuló és munkahelyteremtést támogató beruházás keretében történő hasznosításáról

A Kormány
 1.  egyetért az  innovációért és technológiáért felelős miniszter által a  részére bemutatott, a  Borsod-Abaúj-

Zemplén megye, a  nyugat-borsodi térség szakképzési rendszerének és helyi munkaerő-gazdálkodási rendszere 
együttműködésének fejlesztéséért felelős miniszteri biztos által kidolgozott munkahelyteremtő iparfejlesztési 
tervvel;

 2.  felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – az ÓAM ÓZDI 
ACÉLMÜVEK Korlátolt Felelősségű Társaság területén létrehozandó ÓAM Ipari Park infrastrukturális beruházásához 
kapcsolódó tervezési, engedélyeztetési és kivitelezési költségek biztosítása érdekében gondoskodjon  
a  2021. évben 650 325 000 forint költségvetési forrás biztosításáról a  Magyarország 2021. évi központi 
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1.  melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím,  6. Gazdaságvédelmet szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím,  
2. Gazdaságfejlesztési feladatok jogcímcsoport, 2. Gazdaságfejlesztési programok jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében
 3.  felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  külgazdasági és külügyminiszter bevonásával 

vizsgálja meg a  betelepülő vállalkozások támogatási lehetőségeit a  felelősségi körükbe tartozó támogatási 
programok vonatkozásában.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 
külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: 2021. április 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1218/2021. (IV. 29.) Korm. határozata
a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 
valamint a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak ellátásához 
szükséges előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. egyetért a  Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

(a  továbbiakban: Várkapitányság Nonprofit Zrt.) szakmai feladatellátásához szükséges költségvetési többletforrás 
biztosításával;

 2. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a  213/2017. számú, „Akadálymentes 
közlekedési tengely létesítése: a  Palota-út – Csikós udvar – Hunyadi udvar teraszai között” tárgyú támogatási 
szerződésben foglalt támogatási összeg 3 680 349 367 forinttal történő csökkentéséről, valamint a  támogatási 
összeg ezen részének Várkapitányság Nonprofit Zrt. által történő visszafizetéséről;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

 3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaságvédelmet szolgáló 
miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 4. Kulturális értékmegőrző beruházások jogcímcsoport 
terhére összesen 3 680 348 475 forint,
a) az 1. pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 

30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 57. Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi 
és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére jogcímcsoport javára 
3 569 633 145 forint,

b) a Lechner Tudásközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő, a nemzeti tervvagyonhoz 
kapcsolódó feladatok ellátásához szükséges forrás biztosításáról szóló 1058/2021. (II. 19.) Korm. határozat 
3. pontjában foglaltak megvalósítása érdekében a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 3. Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó feladatok 
ellátása jogcímcsoport javára 110 715 330 forint

egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter 

Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

 4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az 1. pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében, 
a  3.  pont a)  alpontja szerint átcsoportosított forrás terhére, legfeljebb 3 567 849 220 forint összegben létesítsen 
támogatási jogviszonyt a Várkapitányság Nonprofit Zrt.-vel mint kedvezményezettel;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a 3. pont a) alpontja szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal

 5. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – a  Várkapitányság 
Nonprofit Zrt. szakmai feladatellátásának biztosítása érdekében gondoskodjon – a  Várkapitányság Integrált 
Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatainak ellátása érdekében 
szükséges forrás biztosításáról szóló 1035/2019. (II. 13.) Korm. határozat 2. és 3. pontjában meghatározott, beépülő 
jelleggel biztosított forráson felül – a 2022. évtől évi 2 801 400 000 forint forrás biztosításáról a központi költségvetés 
XI. Miniszterelnökség fejezete javára.

Felelős: pénzügyminiszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő:  a 2022. évtől kezdődően az adott évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1218/2021. (IV. 29.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

391417 3 Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó feladatok ellátása 
K3 Dologi kiadások 55 330
K5 Egyéb működési célú kiadások 110 660 000

348617 57
K3 Dologi kiadások 1 783 925
K5 Egyéb működési célú kiadások 3 567 849 220

XLVII. Gazdaságvédelmi Alap
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
388217 4 Kulturális értékmegőrző beruházások

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -3 680 348 475

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

391417 3 Nemzeti tervvagyonhoz kapcsolódó feladatok ellátása 
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 110 715 330

348617 57
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3 569 633 145

XLVII. Gazdaságvédelmi Alap
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
388217 4 Kulturális értékmegőrző beruházások

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -3 680 348 475

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos   
egyéb: azonnal 3 680 348 475 3 680 348 475  

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

B E V É T E L

Magyar Államkincstár 1 példány

Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére

Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére

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

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

T Á M O G A T Á S 

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

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 



2744 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 73. szám 

A Kormány 1219/2021. (IV. 29.) Korm. határozata
a Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja projekthez kapcsolódó feladatokhoz szükséges 
forrás biztosításáról

A Kormány
 1.  egyetért az  alábbi fejlesztéseknek a  Pannónia Szíve és a  Velencei-tó területfejlesztéséért felelős miniszterelnöki 

biztos közreműködése mellett, 2022. december 31. napjáig történő megvalósításával:
a) a „Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja” projekt kapcsán felmerülő, rendezett 

tóhasználat feltételeinek megteremtése, valamint a Velencei-tavi csónakkikötők vendégmólóinak újjáépítése  
(Gárdony, Velence, Sukoró),

b) a közforgalmú hajóállomások korszerűsítése (Agárd, Gárdony, Pákozd, Velence, Velence északi kanyari kikötő);
 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 

2020. évi XC. törvény 1.  melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 
5. Gazdaságvédelmet szolgáló pénzügyi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. Területfejlesztési feladatok 
jogcímcsoport javára
a) az 1. pont a) alpontjában meghatározott fejlesztés megvalósítása érdekében 506 047 186 forint,
b) az 1. pont b) alpontjában meghatározott cél érdekében 275 737 800 forint
forrás biztosításáról;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a felmerülés ütemében

 3. az 1.  pont szerinti beruházások előkészítésének kormányzati felelőseként a  pénzügyminisztert jelöli ki, 
a belügyminiszter, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és a Pannónia Szíve és a Velencei-tó területfejlesztéséért 
felelős miniszterelnöki biztos bevonásával;

 4.  az 1. pont a) alpontjában meghatározott beruházás megvalósítására az Országos Vízügyi Főigazgatóságot jelöli ki, 
konzorciumban a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanáccsal, valamint a Pannónia Szíve és 
a Velencei-tó területfejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztos szakmai közreműködésével;

 5. az 1.  pont b)  alpontjában meghatározott beruházás megvalósítására a  Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy,  
Vértes Térségi Fejlesztési Tanácsot jelöli ki, a  Pannónia Szíve és a  Velencei-tó területfejlesztéséért felelős 
miniszterelnöki biztos szakmai közreműködésével;

 6.  egyetért azzal, hogy a pénzügyminiszter a 2. pont szerinti forrás terhére mind az Országos Vízügyi Főigazgatóság, 
a  Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács konzorciuma, mind a  Velencei-tó és Térsége, 
Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács részére, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, támogatást 
nyújtson a  támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat 
alapján;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a 2. pont szerinti forrásbiztosítást követően azonnal

 7. egyetért azzal, hogy a  pénzügyminiszter a  2.  pont szerinti költségvetési támogatást a  támogatói okirat kiadását 
követően előlegként folyósítsa a 6. pontban meghatározottak részére;

 8.  felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy vizsgálja meg az  1.  pont szerinti 
beruházások eredményeként létrejövő vagyon vagyonkezelésébe adásának lehetőségét.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: 2021. szeptember 1.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1220/2021. (IV. 29.) Korm. határozata
a Budapest Főváros Kormányhivatala Kőrösi Irodaház komplex tetőfelújításáról

A Kormány
 1. egyetért a  Budapest Főváros Kormányhivatala Kőrösi Irodaház komplex tetőfelújítására irányuló beruházás 

(a  továbbiakban: Beruházás) megvalósításával az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest belterület 41362/2 
helyrajzi számú ingatlanon (a továbbiakban: Ingatlan), azzal, hogy annak az  Ingatlan társasházi közös tulajdont 
érintő részei is kormányzati magasépítési beruházásként valósuljanak meg, figyelemmel az  állami magasépítési 
beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 4. § (7) bekezdés a) pontjában és (8) bekezdésében 
foglaltakra;

 2. a Beruházás megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 
1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség 
által vállalható kötelezettség összegét 621 875 822 forintban határozza meg;

 3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva, a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1.  melléklet 
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 3. Gazdaságvédelmi Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások 
cím, 1. Egyedi magasépítési beruházások alcímet a 39. Budapest Főváros Kormányhivatala Kőrösi Irodaház komplex 
tetőfelújításának megvalósítása jogcímcsoporttal egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 4. a 2. pontban meghatározott összeg finanszírozása érdekében az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva 621 875 822 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1220/2021. (IV. 29.) Korm. határozathoz

XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap

3 Gazdaságvédelmi Alap - Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások 
1 Egyedi magasépítési beruházások

391773 39 Budapest Főváros Kormányhivatala Kőrösi Irodaház komplex tetőfelújításának megvalósítása
K6 Beruházások 621 875 822

379528 5 Beruházási tartalék
K6 Beruházások -621 875 822

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

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

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

forintban
Államház-

tartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 621 875 822 621 875 822

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

Magyar Államkincstár  1 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 
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A Kormány 1221/2021. (IV. 29.) Korm. határozata
Magyarország és az Andorrai Hercegség között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről 
és az adókijátszás és adóelkerülés megakadályozásáról szóló Egyezmény szövegének végleges 
megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért Magyarország és az Andorrai Hercegség között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről 

és az adókijátszás és adóelkerülés megakadályozásáról szóló Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) bemutatott 
szövegével;

 2. felhatalmazza a  pénzügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt az  Egyezmény bemutatott szövegének 
– a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;

 3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Egyezmény szövegének végleges megállapításához szükséges 
meghatalmazási okiratot adja ki;

 4. elfogadja az  Egyezmény kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli az  Egyezmény szövegének végleges 
megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány 
a pénzügyminisztert jelöli ki.

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