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III. Kormányrendeletek

A Kormány 389/2021. (VII. 2.) Korm. rendelete
a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány a  kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 
2014. évi XVI. törvény 201. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 
[a továbbiakban: 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet] 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„27. § A hitelfelvételre, az értékpapírkölcsönre, az eszközök megterhelésére a 15. § rendelkezései alkalmazandóak. 
A  15.  § (1)  bekezdésétől eltérően az  ÁÉKBV-nek nem minősülő nyilvános értékpapír befektetési alapok (ABA-k) 
kötvényt bocsáthatnak ki.”

2. §  A 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„35. § A hitelfelvételre, az értékpapírkölcsönre, az eszközök megterhelésére a 15. § rendelkezései alkalmazandóak. 
A 15. § (1) bekezdésétől eltérően a zártkörű értékpapír befektetési alapok (ABA-k) kötvényt bocsáthatnak ki.”

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 390/2021. (VII. 2.) Korm. rendelete
a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány az  Alaptörvény 15.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
Korm. rendelet) 3. § 42. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„42. megtartott munkahelyek száma: a  beruházó a  beruházás megkezdését megelőző, a  munka törvénykönyvéről 
szóló törvény hatálya alá tartozó, 12 hónap átlagos statisztikai állományi létszáma, vagy ha a  beruházó ennél 
magasabb létszámra vállalt más támogatási szerződésben létszámteremtést, úgy az a létszám, azzal, hogy mindkét 
esetben a  munkahelyek számának megállapításakor a  részmunkaidős és az  idénymunkát végző alkalmazottak 
a teljes munkaidőben alkalmazottak arányos törtrészének felelnek meg, azzal, hogy a képzési támogatás esetében 
a  jelen pont alkalmazása során beruházónak a  képzési támogatás kedvezményezettjét, a  beruházásnak pedig 
az üzemfejlesztést vagy regionális szolgáltató központ létesítést vagy bővítést kell tekinteni;”

 (2) A Korm. rendelet 3. §-a a következő 54. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„54. regionális szolgáltató központ létesítésének vagy bővítésének megkezdése:
a) építési munka esetén az építésre vonatkozó első visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja,
b) tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése esetén a  vállalkozás általi első jogilag kötelező érvényűnek 
tekintett megrendelés napja,
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c) olyan egyéb, nem személyi jellegű költség felmerülését eredményező kötelezettségvállalás, amely a beruházást 
visszafordíthatatlanná teszi,
d) létesítmény felvásárlása esetén a felvásárlás időpontja vagy
e) az a)–d) pont közül több pont együttes megvalósulása esetén a legkorábbi időpont, azzal, hogy nem tekinthető 
megkezdésnek a  földterület megvásárlása, ha az  nem képezi az  üzemfejlesztés költségét, valamint az  előkészítő 
munka költségének felmerülése.”

2. § (1) A Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 2. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott támogatás a következő célokra vehető igénybe:
induló beruházás megvalósítása – a beruházó méretétől függetlenül –,]
„aa) ha a  beruházás 18.  § szerinti elszámolható költségeinek összege folyó áron számolva eléri Nógrád, 
Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés, Baranya, Somogy vagy Jász-Nagykun-Szolnok megyében 
az 5 millió eurónak megfelelő forintösszeget,”

 (2) A Korm. rendelet 9. § (1a) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A 2.  § (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott kutatás-fejlesztési célokra a  támogatást a  beruházó akkor veheti 
igénybe, ha]
„b) a kutatás-fejlesztési projektje vagy projektjei 17. § (3) bekezdés szerinti elszámolható költségeinek összege folyó 
áron számolva eléri az 1 millió eurónak megfelelő forintösszeget, és
c) az újonnan létesített kutatás-fejlesztési munkahelyek száma eléri a 10-et, azzal, hogy az újonnan létesített kutatás-
fejlesztési munkahelyek számának legalább ötven százaléka felsőfokú végzettséghez kötött.”

3. §  A Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Annak kiszámításakor, hogy a beruházás elszámolható költsége eléri-e)
„b) a  nagyberuházásnak való minősítést eredményező, jelenértéken 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget, 
a  beruházás elszámolható költségeibe tartozó tételek vagy – a 9.  § (1)  bekezdés d)–f )  pontja esetében – 
a  létrehozott új munkahelyek személyi jellegű ráfordításai közül a  nagyobb értékűt kell elszámolható költségként 
figyelembe venni.”

4. §  A Korm. rendelet 13/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetében a  2.  § (1)  bekezdés b)  pontja 
szerinti támogatás más, helyi, regionális, államháztartási vagy európai uniós forrásból származó állami támogatással 
halmozható, ha az  nem vezet a  csoportmentességi rendeletekben vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó 
határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez. A  2.  § (1)  bekezdés b)  pontja 
szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetében halmozható más, helyi, regionális, 
államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.”

5. §  A Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés f ) pontja szerinti átlagos statisztikai állományi létszámába és – a 9. § (1) bekezdés d)–f ) pontja 
esetében – az  újonnan létesített munkahelyek számába csak azon munkavállalók számítanak bele, akikkel 
a beruházó a munka törvénykönyvéről szóló törvény szerinti munkaviszonyt létesített vagy létesít.”

6. §  A Korm. rendelet 17. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Nem minősül elszámolható költségnek
a) azon tárgyi eszközöknek a  (3)  bekezdésben meghatározott értékcsökkenési leírása, amelyeknek a  beszerzésére 
állami támogatás igénybevételével került sor,
b) a  (3)  bekezdésben meghatározott azon kutató-fejlesztők személyi jellegű ráfordításai, amelyekhez azonos 
időszakban a  2.  § (1)  bekezdés a) vagy c)  pontja szerinti regionális beruházási támogatás igénybevételére is 
sor kerül.”

7. §  A Korm. rendelet 18. § (6) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A támogatható tárgyi eszközöknek az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:)
„a) a  támogatott eszközöket a  kedvezményezett beszállítói is használhatják beszállítói szerződés keretében, 
amennyiben a  beszállító támogatható településen működik, a  beszerzett eszközök a  kedvezményezett által 
megjelölt beruházási helyszínen kerülnek aktiválásra, valamint az  eszközre nyújtott támogatás mértéke nem 
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haladja meg a beszállító telephelyén vagy a beruházási helyszínen alkalmazandó maximális regionális támogatási 
mértékek közül az alacsonyabbat, és
b) a  beszerzett tárgyi eszközöknek tartósan, legalább a  fenntartási időszak végéig szolgálniuk kell a  beruházás 
helyszínén a támogatott tevékenységet,”

8. § (1) A Korm. rendelet 23. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdésben meghatározott biztosíték mellett a támogatási szerződésben további biztosíték nyújtását is 
elő kell írni. Biztosíték lehet az  óvadék, a  garancia, a  készfizető kezesség vagy ingatlan-jelzálogjog, valamint ezek 
egyidejű vagy időben egymást követő kombinációja. E  biztosítékok körét és kombinációját a  támogató jogosult 
meghatározni úgy, hogy az a  támogatás maradéktalan, a  lehető legrövidebb időn belüli visszafizetését – ideértve 
a jogszabály vagy a támogatási szerződés alapján járó esetleges kamatokat – eredményesen biztosítsa.”

 (2) A Korm. rendelet 23. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  ingatlan-jelzálogjog esetén az  ingatlan független értékbecslésen alapuló piaci értékének legfeljebb 75%-a 
minősül biztosítéki értéknek.”

 (3) A Korm. rendelet 23. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Amennyiben a  beruházó a  beruházás megvalósításához 50%-nál magasabb arányban vesz igénybe állami 
forrást, a  (3)  bekezdés szerinti másodlagos biztosíték kizárólag garancia vagy együttesen garancia és ingatlan- 
jelzálogjog lehet. Utóbbi esetben a  garancia értékének el kell érnie az  állami forrás összegének a  beruházás 
50%-ával csökkentett értékét, azzal, hogy a garancia értekének nem szükséges meghaladnia a támogatás 120%-át.”

9. §  A Korm. rendelet 26/G. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  képzési támogatás mértéke a  támogatással érintett képzésben részt vevő személyenként legfeljebb  
5 ezer eurónak megfelelő forintösszeg, azzal, hogy
a) a támogatás mértéke nem haladhatja meg képzési projektenként a 2 millió eurónak megfelelő forintösszeget, és
b) egyetlen képzési projektnek kell tekinteni a  kérelemben szereplő képzési projektet és a  kérelmezővel azonos 
jogi személynek minősülő kérelmező által a  kérelemben szereplő projekt megkezdésétől számított 24 hónapos 
időszakon belül megkezdett, e rendelet szerinti képzési támogatásban részesülő képzési projektet.”

10. §  A Korm. rendelet 26/H. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Nem minősül elszámolható költségnek
a) az (1) bekezdés b) pontja szerinti azon személyi jellegű ráfordítás, amelyhez azonos időszakban a 2. § (1) bekezdés 
a) vagy c) pontja szerinti regionális beruházási támogatás igénybevételére is sor kerül,
b) azon tárgyi eszközöknek az  (1)  bekezdés d)  pontjában meghatározott értékcsökkenési leírása, amelyeknek 
a beszerzésére támogatás igénybevételével került sor.”

11. § (1) A Korm. rendelet 26/I. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Regionális szolgáltató központ létesítés vagy bővítés esetén, ha a kedvezményezett
a) nem vesz igénybe a  2.  § (1)  bekezdés a) vagy c)  pontja szerinti regionális támogatást, köteles a  megtartott 
munkahelyek számát legalább 25 újonnan létesített munkahellyel növelni, és az  összes munkahelyet a  képzési 
projekt vagy a  regionális szolgáltató központ létesítés vagy bővítés befejezését – ha az később fejeződik be, mint 
a képzési projekt – követően legalább 18 hónapon keresztül fenntartani,
b) a 2. § (1) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti regionális támogatást vesz igénybe, köteles a regionális támogatási 
kérelemben vagy támogatási szerződésben vállalt munkahelyek számával azonos számú munkahelyet a  képzési 
projekt vagy a  regionális szolgáltató központ létesítés vagy bővítés befejezését – ha az később fejeződik be, mint 
a képzési projekt – követően legalább 18 hónapon keresztül fenntartani.”

 (2) A Korm. rendelet 26/I. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  képzésben részt vevő személyek száma nem haladhatja meg a  megtartott munkahelyek számának és 
az újonnan létesített munkahelyek számának összegét.”

12. §  A Korm. rendelet 26/J. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„26/J. § (1) A képzési támogatás akkor ítélhető oda, ha a kedvezményezett az általános csoportmentességi rendelet 
6.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatási kérelmét a  képzés és 
az üzemfejlesztés vagy regionális szolgáltató központ létesítés vagy bővítés megkezdése előtt írásban benyújtotta.
(2) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetében a  képzési támogatás más, helyi, 
regionális, államháztartási vagy európai uniós forrásból származó állami támogatással halmozható, ha az  nem 
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vezet a  csoportmentességi rendeletekben vagy az  Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott 
legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez. A  képzési támogatás különböző azonosítható elszámolható 
költségek esetében halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami 
támogatással.”

13. §  A Korm. rendelet 26/O. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  beszámoló a  támogatási szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően tartalmazza a  befejezett 
üzemfejlesztés, regionális szolgáltató központ létesítés vagy bővítés, illetve a képzési projekt szakmai és pénzügyi 
adatait.”

14. §  A Korm. rendelet a következő 29/K. §-sal egészül ki:
„29/K.  § (1) E  rendeletnek a  beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) 
Korm.  rendelet módosításáról szóló 390/2021. (VII. 2.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr8.) megállapított 
rendelkezéseit – a  (2) és a  (3)  bekezdés kivételével – a  Módr8. hatálybalépését követően benyújtott támogatási 
kérelemmel indult eljárásokban kell alkalmazni.
(2) A  Módr8. 1.  §-ában, 3–6.  §-ában, 9.  §-ában, 10.  §-ában, 11. § (1)  bekezdésében, 12.  §-ában és 13. §-ában 
megállapított rendelkezéseket a Módr8. hatálybalépésekor folyamatban lévő olyan ügyekben is alkalmazni kell, ahol 
a  támogatási kérelemmel kapcsolatos, 22.  § (4)  bekezdése szerinti helyszíni vizsgálatra vagy a  képzési támogatás 
igénylése esetén a támogatási szerződés megkötésére a Módr8. hatálybalépéséig még nem került sor.
(3) A Módr8. 8. § (1) és (2) bekezdésében megállapított rendelkezéseket a Módr8. hatálybalépésekor folyamatban 
lévő olyan ügyekben is alkalmazni kell, ahol a  támogatási szerződés megkötésére a  Módr8. hatálybalépéséig 
még nem került sor, továbbá a  Módr8. hatálybalépésekor már megkötött támogatási szerződésekhez kapcsolódó 
olyan módosítás esetében is alkalmazni kell, ha a  módosítás a  támogatási szerződéshez kapcsolódó biztosítékok 
összetételére irányul, és az  erre vonatkozó kérelmet a  kedvezményezett a  Módr8. hatálybalépését követően 
nyújtotta be a Támogató vagy a Lebonyolító szerv részére.”

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

16. §  E rendelet
a) a  Szerződés 107. és 108.  cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a  belső piaccal 

összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 
2014. 06. 26., 1. o.) 14., 25. és 31. cikke szerinti, továbbá

b) az Európai Bizottság egyedi határozatának hatálya alá tartozó, előzetes egyedi bejelentési kötelezettség alá 
eső, a Szerződés 107. cikk (3) bekezdés a) és c) pontja szerinti

regionális beruházási, kutatás-fejlesztési és képzési támogatást tartalmaz.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 391/2021. (VII. 2.) Korm. rendelete
az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.)  
Korm. rendelet módosításáról

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

1. §  Az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet 
1. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az  e  rendelet hatálybalépésétől 2021. július 31. napjáig az  általános forgalmi adó mértéke az  adó alapjának 
5 százaléka azon elvitelre vagy házhoz szállítással értékesített étel- és italforgalomra, mely étkezőhelyi vendéglátás 
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keretében történő értékesítés esetén az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: 
Áfa  tv.) 3.  számú melléklet II.  részében foglalt táblázat 3.  sora alapján az  Áfa  tv. 82.  § (2)  bekezdése hatálya alá 
tartozna.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adómérték alkalmazására abban az esetben kerül sor, ha a termékértékesítőnél az Áfa tv. 
3. számú melléklet II. részében foglalt táblázat 3. sora szerinti szolgáltatás nyújtásának feltételei 2020. november 11. 
napját megelőzően fennálltak.”

2. §  Hatályát veszti az egyes, a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó gazdasági szabályokról szóló 498/2020. (XI. 13.) 
Korm. rendelet 2/A. §-a.

3. §  Ez a  rendelet a  védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának hatodik fokozatára tekintettel a  veszélyhelyzet 
idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 365/2021. (VI. 30.) 
Korm. rendelet hatálybalépésének napján lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 392/2021. (VII. 2.) Korm. rendelete
a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45.  § (7)  bekezdés e)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.)  
Korm. rendelet] 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A végleges vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező rendszeren vízimunka végzéséhez vagy vízilétesítmény 
építéséhez az  építtető, a  tulajdonos vagy a  vagyonkezelő bejelentése szükséges, ha a  közcélú ivóvízművek, 
valamint a  közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi 
szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról, a  víziközmű-szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, a  felszíni vizek minősége védelmének 
szabályairól, továbbá a  vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló rendeletekben 
meghatározott víziközmű hálózat tervezett rekonstrukciója, illetve fejlesztése
a) nem érinti a  víziközmű vízjogi engedélyben meghatározott ivóvíztermelésre és szennyvíztisztításra vonatkozó 
mértékadó kapacitását vagy a törzshálózat kapacitását és nyomvonalát, vagy
b) 100 métert meg nem haladó hálózatbővítés, és a  hálózatbővítés során a  közmű-üzemeltetési feltételeket 
jelentősen befolyásoló létesítmények nem létesülnek, valamint a hálózatbővítésnek igazoltan nincs jelentős hatása 
a vízkivétellel érintett víztest vagy a befogadó vízfolyás állapotára.
(1a) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában a közmű-üzemeltetési feltételeket jelentősen befolyásolónak minősül 
az olyan rekonstrukció és fejlesztés, amely a víziközmű-elem funkcióját befolyásolja.”

2. §  A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 27. §-a a következő (17) bekezdéssel egészül ki:
„(17) E  rendeletnek a  vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 392/2021. (VII. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód Kr.11.) megállapított 4.  § (1) és 
(1a)  bekezdését a  Mód Kr.11. hatálybalépését követően indult ügyekben és a  megismételt eljárásokban kell 
alkalmazni.”

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 393/2021. (VII. 2.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazásáról szóló  
487/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet módosításáról

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

1. §  A veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazásáról szóló 487/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.  § (1) A  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet, 
valamint a  veszélyhelyzet kihirdetéséről és a  veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 
Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban együtt: veszélyhelyzet) ideje alatt a munkavédelemről 
szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 86/A. §-a helyett a (2)–(3) bekezdésben foglalt rendelkezéseket 
kell alkalmazni a munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy foglalkoztatása tekintetében.
(2) A  távmunkavégzés – a  munkáltatóval kötött megállapodás alapján – a  munkavállaló által biztosított 
munkaeszközzel is történhet. Az  ilyen munkaeszköz esetén a  munkáltató a  kockázatértékelés elvégzése során 
győződik meg a munkaeszköz egészséget nem veszélyeztető és biztonságos állapotáról. A munkaeszköz egészséget 
nem veszélyeztető és biztonságos állapotának fenntartásáról ebben az esetben a munkavállaló gondoskodik.
(3) A  munkáltató a  munkavállalót tájékoztatja az  Mvt. VI. fejezetében meghatározott munkahelyi munkavédelmi 
tanácskozási és érdekképviseleti lehetőségekről és gyakorlatról, továbbá az ezzel összefüggő feladatot ellátó felelős 
személyekről, elérhetőségük adatairól.”

2. §  Az R. 1. alcíme a következő 1/A. és 1/B. §-sal egészül ki:
„1/A.  § (1) Az  információtechnológiai vagy számítástechnikai eszközzel, rendszerrel (a  továbbiakban együtt: 
számítástechnikai eszköz) végzett távmunka esetén
a) a munkáltató írásban tájékoztatja a munkavállalót a munkavégzéshez szükséges, egészséget nem veszélyeztető 
és biztonságos munkakörülmények szabályairól,
b) a munkavállaló a munkavégzés helyét az a) pont szerinti munkakörülmények teljesülésére figyelemmel választja 
meg,
c) a munkáltató a  munkavédelmi szabályok megtartását – eltérő megállapodás hiányában – számítástechnikai 
eszköz alkalmazásával távolról ellenőrizheti.
(2) A  nem számítástechnikai eszközzel végzett távmunka esetén a  felek írásban megállapodnak a  munkavégzés 
helyéről (a továbbiakban: távmunkavégzési hely).
(3) A  (2)  bekezdés szerinti távmunkavégzés csak a  munkáltató által munkavédelmi szempontból előzetesen 
megfelelőnek minősített távmunkavégzési helyen folytatható.
(4) A  távmunkavégzési helyen a  munkavállaló a  munkáltató hozzájárulása nélkül nem változtathatja meg 
a munkakörülményeket.
(5) A  munkáltató vagy megbízottja rendszeresen köteles meggyőződni arról, hogy a  távmunkavégzési helyen 
a  munkakörülmények megfelelnek-e a  követelményeknek, a  munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a  rájuk 
vonatkozó rendelkezéseket.
(6) Az  (5)  bekezdésben meghatározott ellenőrzésen túl a  munkáltató vagy megbízottja – így különösen 
az  Mvt.  8.  §-ában, valamint az  Mvt. 57. és 58.  §-ában megjelölt személy – a  kockázatértékelés elvégzése, 
balesetvizsgálat lefolytatása, valamint a  munkakörülmények ellenőrzése céljából léphet be és tartózkodhat 
a távmunkavégzési helyként szolgáló ingatlan területén.
(7) A  távmunkavégzési helyként szolgáló ingatlan területére a  munkavédelmi képviselő a  munkavállaló 
beleegyezésével léphet be és tartózkodhat.
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(8) Az  Mvt. 81.  § (4)  bekezdésében meghatározott hatósági ellenőrzés a  távmunkavégzés helyeként szolgáló 
ingatlant használó más személy számára aránytalan terhet nem jelenthet. A munkavédelmi hatóság a munkáltatót 
és a  munkavállalót az  ellenőrzés megkezdése előtt legalább 3 munkanappal tájékoztatja. A  munkáltató az  ilyen 
céllal a  távmunkavégzés helyeként szolgáló ingatlan területére történő belépéshez szükséges hozzájárulást 
a munkavállalótól legkésőbb az ellenőrzés megkezdéséig beszerzi.
1/B. § A munkaviszonyban álló felek az e rendeletben foglalt munkavédelmi rendelkezésektől eltérhetnek.”

3. §  Az R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.  § A  veszélyhelyzet ideje alatt igazolás nélkül, költségként elszámolható tételnek minősül 
az  Mt.  távmunkavégzésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően, a  munkaszerződésében foglaltak szerint 
távmunkavégzés keretében munkát végző munkavállalónak, a  távmunkavégzéssel összefüggésben költségtérítés 
címén fizetett összegből a felek által előzetesen meghatározott, de legfeljebb havonta
a) a 2021. év esetében a 2021. február 1-jétől,
b) az ezt követő évek esetében az adóév első napján
érvényes havi minimálbér 10 százalékának megfelelő összeg (ha a  távmunkavégzés nem érinti az  egész 
hónapot, a  havi összegnek a  távmunkavégzéssel érintett napokkal arányos része), feltéve, hogy a  magánszemély 
a távmunkavégzéssel összefüggésben a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. számú melléklet 
I. Jellemzően előforduló költségek cím 24. pont c) és d) alpontja szerint más költséget nem számol el.”

4. §  Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.  § (1) A  veszélyhelyzet ideje alatt a  munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a  továbbiakban: Mt.) 
196. §-a helyett a (2)–(6) bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
(2) Távmunkavégzés esetén a  munkavállaló a  munkát a  munkaidő egy részében vagy egészében a  munkáltató 
telephelyétől elkülönült helyen végzi.
(3) A  munkaszerződésben meg kell állapodni a  munkavállaló távmunkavégzés keretében történő 
foglalkoztatásában.
(4) Eltérő megállapodás hiányában a távmunkavégzés során
a) a munkáltató utasítási joga a munkavállaló által ellátandó feladatok meghatározására terjed ki,
b) a munkáltató az ellenőrzési jogát távolról számítástechnikai eszköz alkalmazásával gyakorolja,
c) a munkavállaló a  munkáltató telephelyén a  tárgyévben legfeljebb a  munkanapok egyharmada esetén végez 
munkát, és
d) a munkáltató biztosítja, hogy a  munkavállaló a  területére beléphessen és más munkavállalóval kapcsolatot 
tartson.
(5) Ha a  munkáltató az  ellenőrzés jogát a  távmunkavégzés helyén gyakorolja, akkor az  ellenőrzés nem jelenthet 
a munkavállaló, valamint a távmunkavégzés helyeként szolgáló ingatlant használó más személy számára aránytalan 
terhet.
(6) A  munkáltató a  távmunkát végző munkavállalónak minden olyan tájékoztatást köteles megadni, amelyet más 
munkavállalónak biztosít.”

5. §  Az R. 3. alcíme a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § Az Mt. 197. §-a a veszélyhelyzet ideje alatt nem alkalmazható.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 394/2021. (VII. 2.) Korm. rendelete
az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet 
módosításáról

A Kormány
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 27. pontjában,
a 2–3.  § és az  1.  melléklet tekintetében a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában,
a 4. § tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) a következő 7/M. §-sal egészül ki:
„7/M.  § (1) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 21. sora szerinti beruházással érintett ingatlan telkére a  beépítés 
szabályait a (2)–(3) bekezdés állapítja meg azzal, hogy
a) az OTÉK előírásait a (2)–(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,
b) ha a  hatályos településrendezési eszköz vagy az  OTÉK a  beépítés (2)–(3)  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 21. sora szerinti ingatlan tekintetében a  zöldfelület megengedett legkisebb 
mértéke 25%.
(3) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 21. sora szerinti beruházás keretében megvalósuló építmények, önálló 
rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához az OTÉK 42. §-át nem szükséges alkalmazni.”

2. §  Az R. a következő 23. §-sal egészül ki:
„23.  § 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 394/2021. (VII. 2.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr15.) megállapított 3.  § 
(3) bekezdését, 7/M. §-át, 2. mellékletében foglalt táblázat 21. sorát a Módr15. hatálybalépésekor folyamatban lévő 
közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

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

4. §  Az R. 3. § (3) bekezdésében a „19. és 20. sora szerinti” szövegrész helyébe a „19., 20. és 21. sora szerinti” szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 394/2021. (VII. 2.) Korm. rendelethez

Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 21. sorral egészül ki:

 (A  B  C

1.  A beruházás megnevezése
 A beruházás megvalósításának 

helyszíne

 Koordinációra kijelölt 

kormánymegbízott)

21.
Az EFOP-2.2.0-16-2020-00009 azonosító számú 

projekt keretében megvalósuló „Új Nemzeti 
Biztonsági Laboratórium fejlesztése” beruházás

Budapest IX. kerület, 
belterület 38293/33 

helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros 
Kormányhivatalát vezető 

kormánymegbízott

A Kormány 395/2021. (VII. 2.) Korm. rendelete
az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló  
83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 
a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (4) bekezdés a)–c) pontjában, valamint 12. § (5) bekezdés a) pontjában,
a 2. § tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 3. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (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 (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  (1)  bekezdés alkalmazásában a  Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a  közigazgatási 
hatósági ügyeket is, amelyek a  (2)  bekezdés b)  pontjában foglaltakra vonatkoznak, és a  2.  mellékletben foglalt 
táblázat 22. és 23. sora szerinti beruházással érintett ingatlanokkal szomszédos ingatlanokat is érintik.”

 (2) Az R. 1. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 22. és 23. sora szerinti beruházások tekintetében a  beruházások építési 
műszaki ellenőre kizárólagos joggal a  BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
(7) A  2.  melléklet 11.  pontja szerinti ingatlanok telkét rendezettnek kell tekinteni abban az  esetben is, 
ha a telekalakítás és annak ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése még nem történt meg.”

2. §  Az R. 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 22. és 23. sora szerinti beruházás esetében építészeti-műszaki tervpályázati 
eljárást nem kell lefolytatni. ”

3. §  Az R. a következő 7/N. §-sal egészül ki:
„7/N.  § (1) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 22. és 23. sora szerinti beruházásokkal érintett ingatlan telkére 
a beépítés szabályait a (2) bekezdés állapítja meg, azzal, hogy
a) az OTÉK előírásait a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,
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 22. és 23. sora szerinti beruházásokkal érintett ingatlanok telkeire vonatkozó 
sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:
a) a terepszint feletti beépítettség legnagyobb mértéke 80%,
b) a zöldfelület legkisebb mértéke 10%.”

4. §  Az R. a következő 24. §-sal egészül ki:
„24.  § 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 395/2021. (VII. 2.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr16.) megállapított 1.  § (2a), (3), (6) és 
(7) bekezdését, 3. § (3) és (5) bekezdését, 7/N. §-át, 1. mellékletét és a 2. mellékletben foglalt táblázat 22. és 23. sorát 
a Módr16. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

5. §  Az R.
a) 1. melléklete az 1. melléklet szerint,
b) 2. melléklete a 2. melléklet szerint
módosul.

6. §  Az R.
a) 1. § (3) bekezdésében a „13. és 19. sora” szövegrész helyébe a „13., 19., 20., 22. és 23. sora” szöveg,
b) 3. § (3) bekezdésében a „19., 20. és 21. sora” szövegrész helyébe a „19., 20., 21., 22. és 23. sora” szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 395/2021. (VII. 2.) Korm. rendelethez

Az R. 1.  melléklet 22. és 23.  pontja helyébe a  következő rendelkezések lépnek, és az  1.  melléklet a  következő 
24–26. ponttal egészül ki:
(A beruházásokkal összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási 
hatósági ügyek)
„22. földvédelmi hatósági eljárások,
23. erdészeti hatósági eljárások,
24. bányahatósági engedélyezési eljárások,
25. azok az  1–24.  pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a  Beruházások 
megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
26. az 1–25. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.”
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2. melléklet a 395/2021. (VII. 2.) Korm. rendelethez

Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 22. és 23. sorral egészül ki:

(A B C

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

22.
A korábbi Büntetés-végrehajtási 

Központi Kórház átalakítása
Tököl külterület  

0165/5 helyrajzi számú ingatlan
Pest Megyei Kormányhivatalt 

vezető kormánymegbízott

23.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Büntetés-végrehajtási Intézet 
területén könnyűszerkezetes 
épületegyüttesek telepítése

Szirmabesenyő külterület  
0124/16 helyrajzi számú ingatlan

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott

A Kormány 396/2021. (VII. 2.) Korm. rendelete
a vállalkozások reorganizációjáról, valamint a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló  
1991. évi XLIX. törvény, továbbá a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 
2006. évi V. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 345/2021. (VI. 18.) Korm. rendelet módosításáról

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

1. §  A vállalkozások reorganizációjáról, valamint a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, 
továbbá a  cégnyilvánosságról, a  bírósági cégeljárásról és a  végelszámolásról szóló 2006.  évi V.  törvény eltérő 
alkalmazásáról szóló 345/2021. (VI. 18.) Korm. rendelet 25. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  (3)  bekezdéstől eltérően, azon gazdasági társaság esetében, amelyben az  állam tulajdonrésze az  1%-os 
mértéket nem haladja meg, a  bíróság által kirendelt vagyonfelügyelő vagy felszámoló kirendelése megszűnik, 
amennyiben a  kirendeléstől számított 45 napon belül az  állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter 
a  kirendeléssel szemben – a  tulajdonjog elhanyagolható mértékére hivatkozva – kifogással él a  felszámolási 
eljárásban hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság felé. Ebben az  esetben a  bíróság a  kirendelt 
vagyonfelügyelőt vagy felszámolót felmenti és a  Cstv. 27/A.  § (1)  bekezdése alapján gondoskodik az  új 
vagyonfelügyelő vagy felszámoló kijelöléséről, az eljárást a Cstv. III. Fejezetében foglaltak szerint kell lefolytatni.”

2. §  A vállalkozások reorganizációjáról, valamint a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, 
továbbá a  cégnyilvánosságról, a  bírósági cégeljárásról és a  végelszámolásról szóló 2006.  évi V.  törvény eltérő 
alkalmazásáról szóló 345/2021. (VI. 18.) Korm. rendelet a következő 32/A. §-sal egészül ki:
„32/A.  § E  rendeletnek a  vállalkozások reorganizációjáról, valamint a  csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról 
szóló 1991.  évi XLIX.  törvény, továbbá a  cégnyilvánosságról, a  bírósági cégeljárásról és a  végelszámolásról szóló 
2006.  évi V.  törvény eltérő alkalmazásáról szóló 345/2021. (VI. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 396/2021.   
(VII. 2.) Korm.  rendelettel (a  továbbiakban: Módr.) megállapított 25.  § (3a)  bekezdését a  Módr. hatálybalépésekor 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, azzal, hogy a  45  napos határidőt a  Módr. hatálybalépésétől kell 
számítani.”

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

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

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 31/2021. (VII. 2.) ITM rendelete
a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes 
szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés b)  pont 18.  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 132.  § (1)  bekezdés d) és e)  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A közúti járművezetők és a  közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól 
szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 13. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A vizsgaközponttól kapott engedély alapján a gyakorlati vizsga során a magyar nyelvet nem beszélő külföldi 
állampolgár vizsgázó – a 12. § (6) bekezdésének megfelelően – tolmács közreműködését veheti igénybe.”

2. §  A Rendelet 39. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) E  rendeletnek a  közúti járművezetők és a  közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának 
részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról szóló 31/2021. (VII. 2.) ITM rendelettel 
(a továbbiakban: Módr.) megállapított 13.  § (1) és (1a)  bekezdését a  Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő 
ügyekben is alkalmazni kell.”

3. §  A Rendelet 13.  § (1)  bekezdésében az „a vizsgáztatást ellenőrző személy(ek) és a  vizsgabiztos-jelölt” szövegrész 
helyébe az „a vizsgáztatást ellenőrző személy(ek), a vizsgabiztos-jelölt és a tolmács” szöveg lép.

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

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter
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VIII. A Kúria határozatai

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5011/2021/5. számú határozata
 

Az ügy száma: Köf.5011/2021/5.
A tanács tagja: Dr. Varga Zs. András, a tanács elnöke, Dr. Horváth Tamás előadó bíró, Dr. Balogh Zsolt bíró, Dr. Patyi 
András bíró, Dr. Varga Eszter bíró
Az indítványozó: Budapest Környéki Törvényszék
Az érintett önkormányzat: Csömör Nagyközség Önkormányzat (2141 Csömör, Szabadság út 5.)
Az ügy tárgya: önkormányzati rendelet törvényességének vizsgálata

Rendelkező rész

A Kúria Önkormányzati Tanácsa
– megállapítja, hogy Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a kedvtelésből tartott állatok 

tartásának szabályairól szóló 37/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 3. §-a, 8. § (1)–(3) bekezdései, 12. §-a, 
valamint 15. §-a törvénysértők, ezért azokat e határozat közzétételével megsemmisíti, és ezért

– e rendelkezések nem alkalmazhatók a  Budapest Környéki Törvényszék előtt folyó 3.K.703.265/2020. számú 
perben, valamint valamennyi, a jelen határozat időpontjában valamely bíróság előtt folyamatban lévő egyedi 
ügyben;

– elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét;
– elrendeli, hogy a  határozat közzétételére, a  Magyar Közlönyben való közzétételt követő 8  napon belül, 

az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon kerüljön sor.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás

 [1] Csömör Nagyközség polgármestere 2019. március 8.  napján kelt, 719-2/2019. számú határozatában a  Budapest 
Környéki Törvényszék (a továbbiakban: bíróság) előtt folyó ügyben a felperest kötelezte arra, hogy a 2141 Csömör, 
…  szám alatti ingatlanból 60  napon belül két ebet távolítson el. A  határozatban hivatkozott a  kedvtelésből 
tartott állatok tartásának szabályairól szóló 37/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet (a  továbbiakban: Ör.) 8.  § 
(1) bekezdésére, miszerint kettőnél több eb csak engedéllyel tartható, mely engedélyt a felperes nem szerezte be. 
A felperes fellebbezését az ügyben alperes Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, a megismételt 
eljárásban hozott 132/2020. (IX. 24.) számú határozatával – változatlan jogi indokolás mellett – elutasította, és ezen 
döntését a 2020. október 8. napján kelt 13410-4/2020. számú határozatával közölte a felperessel.

 [2] A felperes a  másodfokú határozattal szemben keresetet terjesztett elő, melyben kérte elsődlegesen 
az  alperesi határozat elsőfokú határozatra is kiterjedő hatályon kívül helyezését, másodlagosan a  határozatok 
megsemmisítését, harmadlagosan a másodfokú határozat megváltoztatását. Indítványozta továbbá, hogy az eljáró 
bíróság kezdeményezze az  Ör. felülvizsgálatát a  Kúria előtt. Tájékoztatta a  bíróságot, hogy az  Ör. kapcsán a  Pest 
Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeleti intézkedések megtételét kezdeményezte.

Az indítvány és az önkormányzat álláspontja

 [3] A bíróság álláspontja szerint az Ör. 3. §-a, 8. § (1)–(3) bekezdése, 12. §-a, valamint 15. §-a más jogszabályba ütköznek, 
az alábbiak szerint.
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 [4] A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
Korm. rendelet) 13–17. §-ai határozzák meg a kedvtelésből tartott állatok tartására és az állatokkal való bánásmódra 
vonatkozó rendelkezéseket. Az  állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.  évi XXVIII.  törvény (a  továbbiakban: 
Ávtv.) 49.  § (6)  bekezdése ad felhatalmazást a  települési önkormányzatnak, hogy a  kedvtelésből tartott állatok 
tartásának szabályait rendeletben határozza meg.

 [5] A bíróság hivatkozása szerint az  Alkotmánybíróság a  146/2011. (XII. 2.) AB határozatában (a  továbbiakban: 
AB  határozat) rámutatott, hogy a  Korm. rendelet megalkotásával az  állattartási tárgyú önkormányzati 
rendeletalkotást illetően a jogi helyzet alapvetően megváltozott, mivel addig nem volt a kedvtelésből tartott állatok 
tartásáról országos jogi szabályozás, amelyhez az  önkormányzatoknak igazodniuk kellett volna. A  Korm. rendelet 
a  kedvtelésből tartható állatok számát területnagysághoz köti. A  bíróság álláspontja szerint a  Korm. rendelet 
13–17. §-aiba ütköznek az Ör. azon rendelkezései, amelyek azzal szemben a kedvtelésből tartható állatok maximális 
számát határozzák meg, illetve engedélyhez kötik az ezt meghaladó egyedszámú állatok tartását.

 [6] A Korm. rendelet meghatározza, milyen feltételekkel lehet állatokat kedvtelésből tartani (illetve velük kereskedni), 
ami a tenyésztést is magában foglalja. E szabályok szerint nem kell hatósági engedély egyik tevékenységhez sem. 
A  települési önkormányzat jegyzőjének az  állatok védelmével, valamint az  állatok nyilvántartásával kapcsolatos 
egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 7.  § (1)  bekezdése alapján az  állattartás 
korlátozására, megtiltására a  járási hivatal mellett a  jegyző jogosult, de kizárólag az  állatvédelemre, illetve 
az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén.

 [7] Mindezekre figyelemmel magasabb jogszabályi rendelkezésbe ütköznek az  Ör. azon rendelkezései is, amelyek 
a  polgármesterre állattartással kapcsolatos engedélyezési hatáskört telepítenek. A  bíróság ezért a  közigazgatási 
perrendtartásról szóló 2017.  évi I.  törvény (a  továbbiakban: Kp.) 144.  §-a alapján a  rendelkező rész szerint 
kezdeményezte a Kúria Önkormányzati Tanácsának az eljárását.

 [8] A Kúria a  Kp. 140.  § (1)  bekezdése alapján alkalmazandó 42.  § (1)  bekezdése alapján Csömör Nagyközség 
Önkormányzatát (a  továbbiakban: önkormányzat) felhívta az  indítványra vonatkozó nyilatkozata megtételére. 
Az érintett önkormányzat védiratot nem nyújtott be.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása

 [9] Az indítvány megalapozott. Az  indítványt a  Kúria Önkormányzati Tanácsa a  Kp. 141.  § (2)  bekezdése alapján 
bírálta el.

I.

 [10] Az indítvánnyal érintett önkormányzati rendeleti rendelkezések a következők.
 [11] Az Ör. 3. §-a szerint e rendeletben szabályozott állattartási ügyekben a polgármester jár el. Az eljárás lefolytatására 

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
 [12] Az Ör. 8.  § (1)  bekezdése értelmében a  település belterületén és az  üdülő övezetében, többlakásos épületben 

lakásonként, kertes családi házban vagy azok udvarán, telephelyeken ingatlanonként kettő eb és azok szaporulata 
három hónapos korig tartható engedély nélkül. Kettőnél több eb csak engedéllyel tartható. A  (2)  bekezdés 
szerint az  ebtartónak az  engedély megszerzéséhez kérelmet kell benyújtani a  Polgármesteri Hivatalnál, amelyhez 
csatolnia kell a közvetlen szomszédok írásbeli véleményét. A Polgármesteri Hivatal a kérelem beadása után beszerzi 
az  illetékes állategészségügyi szakhatóság állásfoglalását. A  kérelemről a  polgármester dönt, aki az  elbírálás 
során figyelembe veheti az  ebek fajtáját, illetve az  ebtartó környezetét. A  (3)  bekezdés alapján a  (2)  bekezdésben 
meghatározott hozzájárulás hiányában az  állattartó a  létszám feletti állat biztonságos elhelyezéséről köteles 
gondoskodni.

 [13] Az Ör. 12. § (1) bekezdése értelmében a település belterületén, többlakásos épületben lakásonként, kertes családi 
házban vagy azok udvarán, telephelyeken ingatlanonként három macska és azok szaporulata három hónapos 
korig tartható engedély nélkül. Háromnál több macska csak engedéllyel tartható. A  (2) bekezdés szerint engedély 
a  közvetlen szomszédok írásbeli hozzájárulásával adható ki, amit az  engedély iránti kérelemhez csatolni kell. 
Az  engedély kiadása előtt a  polgármester beszerzi az  illetékes szakhatóságok véleményét is. A  (3)  bekezdés 
alapján a  (2)  bekezdésben meghatározott hozzájárulás hiányában az  állattartó a  létszám feletti állat biztonságos 
elhelyezéséről köteles gondoskodni.
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 [14] Az Ör. 15. § (1) bekezdése szerint, aki a rendelet hatálybalépésekor kettőnél több ebet tart, az a kettőnél több ebet 
elhullásig tarthatja. A  (2)  bekezdés értelmében, aki a  rendelet hatálybalépésekor háromnál több macskát tart, 
az a háromnál több macskát elhullásig tarthatja.

II.

 [15] Az Alaptörvény 32.  cikk (1)  bekezdése „a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között” hatalmazza 
fel a  helyi önkormányzatokat [a)  pontjában] rendeletalkotásra. Az  Alaptörvény 32.  cikk (2)  bekezdésébe, amely 
szerint „[f ]eladatkörében eljárva a  helyi önkormányzat törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok 
rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkot”.

 [16] Az Ávtv. meghatározza az  önkormányzatok állatvédelmi feladatait (48/A.  §). Az  Ávtv. 49.  § (6)  bekezdése szerint 
felhatalmazást kap a  települési, fővárosban a  kerületi önkormányzat képviselő-testülete, illetve a  fővárosi 
önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a  fővárosi önkormányzat közgyűlése, hogy 
a  kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályait rendeletben határozza meg. E  jogkört az  önkormányzat 
az előbbiek szerint e feladatköre keretei között gyakorolhatja.

 [17] A Korm. rendelet 14.  § (2)  bekezdése szerint a  kedvtelésből tartott állatot úgy kell tartani, hogy az  állat tartása 
lehetővé tegye annak természetes viselkedését, ugyanakkor a  környező lakóközösség kialakult élet- és 
szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja. A  (4) bekezdés értelmében a kedvtelésből tartott állat tartási 
helyének olyan méretűnek kell lennie, hogy az  állat fajára jellemző mozgási igényét ki tudja elégíteni. Az  (5) és 
(6) bekezdés rendelkezik az ebek, valamint a gerinces állatok minimális helyigényéről.

 [18] Az Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdése szerint az önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes.
 [19] Mindezek miatt, egyfelől az Ávtv. 49. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás a kedvtelésből tartott állatok tartására 

vonatkozó jogszabályokban foglaltakat, a feladatkör keretei között kiegészítő helyi előírások hatályba léptetésére ad 
lehetőséget. Másfelől az önkormányzati rendelet, figyelemmel a Korm. rendeleti szabályozásra is, ezzel a magasabb 
rendű jogszabállyal sem lehet ellentétes. Mivel tehát a  Korm. rendelet szabályozása, az  időközbeni módosítások 
irányára is figyelemmel, az állatok tartásának körülményeire irányul, ezért ennek ellenében a kedvtelésből tartható 
állatok számának meghatározása – törvényi felhatalmazás hiányában és magasabb szintű jogforrással való 
ellentmondás okán, egyaránt kizáró módon – alapvetően nem lehet önkormányzati rendeletalkotás tárgya. Mindezt 
alátámasztja (a Köf.5075/2013/4. számú határozattal megerősített) Köf.5073/2013/3. számú döntés is, melyben 
a  Kúria megállapította, hogy a  kedvtelésből tartott állatok számának ingatlanonkénti maximumát ún. „állattartási 
övezetek” szerint meghatározó önkormányzati rendeleti rendelkezések törvényellenesek, mivel nincsenek 
tekintettel a Korm. rendelet (ezen ügyekben már a jelenlegivel azonos szövegezésű) 14. § (2) bekezdésében foglalt 
elvre, illetve az (5) és (6) bekezdésében meghatározott ebtartási módszerekre.

 [20] Az Ávtv. által meghatározott önkormányzati állatvédelmi feladatok (48/A.  §) tekintetében továbbá a  Kúria 
a bírósággal egyezően állapítja meg, hogy ezek között a kedvtelésből tartott állatok tenyésztésének engedélyezése 
egyáltalán nem szerepel. Az  önkormányzat tehát rendeletében sem írhatja elő a  kutya- és macskatenyésztés 
engedélyhez kötését, mert nem tilthatja meg a jogszabályoknak megfelelően tartott állatok tartását.

 [21] Az önkormányzat más állatvédelmet szabályozó jogszabályok felhatalmazása alapján kizárólag a  jogszabályok 
megsértése esetén jogosult (akkor is államigazgatási hatáskörben) az  állattartóval szemben hatósági eszközökkel 
fellépni. Ennek következtében a  kutya- és macskatartás (vagy -tenyésztés) nem köthető hatósági engedélyhez. 
A felek erre irányuló indítványának hiányában a Kúria nem vizsgálta, hogy más, nem állatvédelmi tárgyú jogszabály 
felhatalmazása alapján vagy eredeti jogalkotási hatáskörében az  önkormányzat jogosult lett volna-e hasonló 
tartalmú szabályozás megalkotására.

III.

 [22] A Kúria mindezek alapján az  Ör. 3.  §-ának, 8.  § (1)–(3)  bekezdésének, 12.  §-ának, valamint 15.  §-ának jogszabály-
ellenességét megállapította.

 [23] Figyelemmel az  Ör. viszonylag számottevő részének megsemmisítésére a  Kúria vizsgálta – a  Kp. 143.  § 
(3)  bekezdésében biztosított jogkörénél fogva – az  Ör. hatályban maradó részének konzisztenciáját, és azt, hogy 
nem üresedik-e ki ilyen módon a  továbbiakban az  adott életviszony jogi normatív rendezése. Megállapítható 
volt, hogy az  Ör.-nek marad még szabályozási tartalma, lényegében a  tartásra vonatkozó hatósági rendelkezések 
betartatása keretei között. Ezen ok miatt az Ör. egészének megsemmisítése nem volt indokolt.
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 [24] A Kúria észlelte továbbá, hogy az  Ör. nem szerepel a  Nemzeti Jogszabálytárban (a  továbbiakban: Njt.). A  Nemzeti 
Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Njt. rendelet) 4/A.  §-ának megfelelően 
a közzététel folyamatos kötelezettség. Az Njt. rendelet vonatkozó tartalmú része 2013. július 1-je óta hatályos azzal, 
hogy a  korábbi rendeletek utóbbi módosítása esetén a  teljes szabályozásra is kiterjed. Jelenleg az  Ör.-nek csak 
a megalkotása óta elfogadott és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény szerint a következő napon hatályukat 
vesztő módosító rendeletei vannak feltöltve. Jelen megsemmisítés kapcsán ezért különösképpen is, az  Ör. teljes 
szövegének a jogszabálytárban való közzététele indokolt és az előbbiek alapján kötelező.

 [25] Mivel az  önkormányzati rendelet indítvánnyal támadott rendelkezésének megsemmisítésére bírói indítvány 
alapján került sor, a  megsemmisített önkormányzati rendeleti rendelkezés a  Kp. 147.  § (1)  bekezdése folytán 
nem alkalmazható a  bíróság előtt folyamatban lévő egyedi ügyben, valamint valamennyi, a  megsemmisítés 
időpontjában valamely bíróság előtt folyamatban lévő egyedi ügyben.

 [26] A Kúria mindezek alapján az Ör. tekintetében az indítványnak helyt adott azzal, hogy egyedi és általános tilalmat is 
megállapított az ebben a tárgyban folyamatban lévő ügyekre nézve.

A döntés elvi tartalma

 [27] Az állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a  kedvtelésből tartható állatok 
számát területnagysághoz köti. Önkormányzati rendelet ezzel szemben, állatvédelmet szabályozó jogszabályok 
felhatalmazására hivatkozva nem határozhatja meg a  kedvtelésből tartható állatok maximális számát, illetve nem 
kötheti engedélyhez az ezt meghaladó egyedszámú állatok tartását.

Záró rész

 [28] A Kúria az indítványt a Kp. 141. § (2) bekezdése szerint tárgyaláson kívül bírálta el.
 [29] A Kúria a  törvényellenesség jogkövetkezményeit a  Kp. 146.  § (1)  bekezdés a)  pontja alapján állapította meg. 

A  megsemmisített rendelkezés hatályvesztésének időpontja a  Kp. 146.  § (3)  bekezdésén alapul. Eszerint 
a  megsemmisített önkormányzati rendelet vagy annak rendelkezése jelen határozatnak a  hivatalos lapban való 
közzétételét követő napon hatályát veszti, és e naptól nem alkalmazható.

 [30] A Magyar Közlönyben történő közzététel a  Kp. 146.  § (2)  bekezdésén, a  helyben történő közzététel a  Kp. 142.  § 
(3) bekezdésén alapul.

 [31] Adott jogszabály-ellenesnek minősített, illetve megsemmisített rendelkezések vonatkozásában a folyamatban lévő 
ügyben való és az általános alkalmazás tilalmát a Kp. 147. § (1) bekezdése mondja ki.

 [32] Jelen eljárásban a  Kp. 141.  § (4)  bekezdése alapján az  önkormányzati rendelet törvényességének vizsgálatára 
irányuló eljárásban a feleket teljes költségmentesség illeti meg, és saját költségeiket maguk viselik.

 [33] A határozat elleni jogorvoslatot a Kp. 116. § d) pontja zárja ki.

Budapest, 2021. június 8.

Dr. Varga Zs. András s. k.,
a tanács elnöke

 Dr. Horváth Tamás s. k., Dr. Balogh Zsolt s. k.,
 előadó bíró bíró

 Dr. Patyi András s. k., Dr. Varga Zs. András s. k.,
 bíró a tanács elnöke 
  az aláírásban akadályozott 
  Dr. Varga Eszter 
  bíró helyett
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1425/2021. (VII. 2.) Korm. határozata
COVID–19 vakcina Bosznia-Hercegovina részére történő adományozásáról

A Kormány, figyelemmel a koronavírus-világjárvány következtében előállt európai járványügyi helyzetre,
 1. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltakra 

figyelemmel, a Vtv. 36. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva dönt az állam tulajdonában álló, 200 000 adag 
Sinopharm SARS-CoV-2 vakcina (Vero Cell), inaktivált oltóanyag (a továbbiakban együtt: vagyonelemek) ingyenes 
tulajdonba adásáról Bosznia-Hercegovina részére;

 2. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy – a  Nemzeti Népegészségügyi Központ bevonásával – 
gondoskodjon a vagyonelemeknek az 1. pontban meghatározott célból történő rendelkezésre bocsátásáról;

Felelős:  emberi erőforrások minisztere
Határidő:  azonnal

 3. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy vegye fel a  kapcsolatot Bosznia-Hercegovina kijelölt 
képviselőjével, ezt követően – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon a  2.  pont szerint 
rendelkezésre bocsátott vagyonelemek 1. pont szerinti átadásának végrehajtásáról.

Felelős:  külgazdasági és külügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő:  azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1426/2021. (VII. 2.) Korm. határozata
COVID–19 vakcina Montenegró részére történő adományozásáról

A Kormány, figyelemmel a koronavírus-világjárvány következtében előállt európai járványügyi helyzetre,
 1. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI.  törvény (a  továbbiakban: Vtv.) 36. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltakra 

figyelemmel, a Vtv. 36. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva dönt az állam tulajdonában álló, 200 000 adag 
Sinopharm SARS-CoV-2 vakcina (Vero  Cell), inaktivált oltóanyag (a  továbbiakban együtt: vagyonelemek) ingyenes 
tulajdonba adásáról Montenegró részére;

 2. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy –  a  Nemzeti Népegészségügyi Központ bevonásával  – 
gondoskodjon a vagyonelemeknek az 1. pontban meghatározott célból történő rendelkezésre bocsátásáról;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

 3. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy vegye fel a  kapcsolatot Montenegró kijelölt képviselőjével, ezt 
követően – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon a 2. pont szerint rendelkezésre bocsátott 
vagyonelemek 1. pont szerinti átadásának végrehajtásáról.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1427/2021. (VII. 2.) Korm. határozata
a 2022–2027-es időszakban alkalmazandó regionális támogatási térkép koncepciójáról

A Kormány
 1. elfogadja a  regionális állami támogatásokról szóló iránymutatás (C(2021) 2594 final) című európai bizottsági 

közlemény szerinti regionális támogatási térkép koncepciójaként, hogy
a) Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl és Pest tervezési-statisztikai régiókban 

nagyvállalkozás esetén a maximális támogatási intenzitás 50% legyen,
b) Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl tervezési-statisztikai régiókban nagyvállalkozás esetén a  maximális 

támogatási intenzitás 30% legyen,
c) a  maximális támogatási intenzitás a  regionális támogatási térképen meghatározotthoz képest 

kisvállalkozások esetén 20 százalékponttal, középvállalkozások esetén 10 százalékponttal növelhető,
d) az Igazságos Átmenet Alapból (Just Transition Fund) támogatható térségekben – Heves megyében, Baranya 

megyében és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében – bármilyen állami forrásból nyújtott támogatás esetén 
a  támogatási intenzitás az  a) és c)  alpont szerinti maximális intenzitáson túl további 10 százalékponttal 
növelhető;

 2. felhatalmazza a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  regionális támogatási térképre vonatkozó, 1.  pont 
szerinti koncepciót jelentse be jóváhagyásra az Európai Bizottságnak.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1428/2021. (VII. 2.) Korm. határozata
a 2021–2027. évekre vonatkozó Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) elfogadásáról

A Kormány
 1. elfogadja a 2021–2027. évekre vonatkozó Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiát (a továbbiakban: S3);
 2. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon az  S3 dokumentumban 

foglaltakkal kapcsolatos programok és pályázatok elindításáról és megvalósításáról;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: folyamatosan

 3.  felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon az  S3 dokumentumban foglalt 
nemzeti intelligens szakosodási prioritások évenként történő felülvizsgálatáról.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: folyamatosan

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1429/2021. (VII. 2.) Korm. határozata
a Nemzeti Divatipari Stratégia 2030 elfogadásáról

A Kormány megtárgyalta és elfogadta a  részére bemutatott Nemzeti Divatipari Stratégia 2020–2030 című dokumentumot 
(a továbbiakban: Stratégia), és annak megvalósítása érdekében
 1. felhívja a  miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy a  Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (a  továbbiakban: Ügynökség), illetve leányvállalata, a  Magyar Divat & Design Ügynökség 
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MDDÜ) útján gondoskodjon a  Stratégiában 
megfogalmazott célok megvalósításáról, az alábbi főbb feladatcsoportok koordinált ellátása mentén:
a) gyártási technológia, márka és termékfejlesztés erősítése,
b) hazai szakemberek foglalkoztatása a tervezésben, gyártási folyamatokban,
c) iparági fenntarthatóság fejlesztése,
d) kereskedelmi kapcsolatok erősítése, export bővítése,
e) nemzetközi marketing fejlesztése,
f ) iparági együttműködések fejlesztése,
g) az iparág finanszírozási lehetőségeinek bővítése;

Felelős: a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: folyamatos

 2. felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy az Ügynökség közreműködésével és az MDDÜ bevonásával alakítson 
Monitoring Bizottságot a Stratégia megvalósulásának nyomon követése érdekében;

Felelős: a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: 2021. július 30.

 3. felhívja a  miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy az  Ügynökség, valamint a  2.  pont szerinti Monitoring Bizottság 
közreműködésével készítsen négyévente jelentést a Stratégia megvalósulásáról;

Felelős: a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: első alkalommal 2022. december 31., azt követően 2026. december 31. és 2030. december 31.

 4. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert mint az  európai uniós források felhasználásáért felelős minisztert, 
hogy a 2021–2027 időszak tervezése és tárgyalása során, az Európai Unió többéves pénzügyi kerete tekintetében 
gondoskodjon a  Nemzeti Divatipari Stratégia 2030 megvalósítását támogató célok megjelenítéséről, a  források 
lehetőség szerinti biztosításáról;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos

 5. felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy gondoskodjon a Stratégia kormányzati honlapon való közzétételéről.
Felelős: a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1430/2021. (VII. 2.) Korm. határozata
a 2021. évi ISU Rövidpályás Gyorskorcsolya Világkupa – Olimpiai Kvalifikációs Versennyel kapcsolatos 
kormányzati intézkedésekről

A Kormány
 1. támogatja, hogy a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (a  továbbiakban: Szövetség) megrendezze a 2021. évi 

ISU Rövidpályás Gyorskorcsolya Világkupa – Olimpiai Kvalifikációs Versenyt (a továbbiakban: Sportesemény);
 2. pénzügyi garanciát vállal a sportról szóló 2004. évi I. törvény 50. § (3) bekezdés d) pontja alapján a Sportesemény 

megrendezésére;
 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon a  Sportesemény 

megrendezése érdekében legfeljebb 150 075 000 forint többletforrás biztosításáról a  Magyarország 2021. évi 
központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 
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20.  Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 4. Versenysport és szakmai 
feladatok támogatása jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: e kormányhatározat közzétételét követő 30 napon belül
 4. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon az  1.  pontban meghatározott cél megvalósítása 

érdekében a  3.  pontban meghatározott forrás terhére 150 000 000 forint összegben a  Szövetséggel támogatási 
jogviszony létesítéséről elszámolási, a fel nem használt, valamint a nem rendeltetésszerűen felhasznált költségvetési 
támogatás tekintetében visszatérítési kötelezettség rögzítésével;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 3. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követő 30 napon belül

 5. felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy gondoskodjon a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság útján a Sportesemény lebonyolításához kapcsolódó turisztikai szempontok érvényesítéséről.

Felelős: a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: a Sportesemény szervezésével és lebonyolításával egyidejűleg, folyamatosan

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1431/2021. (VII. 2.) Korm. határozata
új büntetés-végrehajtási férőhelyek létrehozására irányuló beruházások lefolytatására  
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága előkészítőként és megvalósítóként történő kijelöléséről

A Kormány
 1. a büntetés-végrehajtási intézetek férőhelybővítése érdekében

a) a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet területén korábban működő kórház helyiségeinek zárkává 
átalakításával és ezáltal 325 új férőhely létrehozásával,

b) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet területén egy 100 fő fogvatartott 
befogadására alkalmas könnyűszerkezetes objektum kialakításával

kapcsolatos beruházások (a továbbiakban: Beruházások) előkészítésére és – az  állami magasépítési beruházások 
megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 5.  § (2)  bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – 
megvalósítására a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságát jelöli ki;

 2. egyetért azzal, hogy a  Beruházásokhoz kapcsolódó beszerzések lefolytatására a  Kormány irányítása alá tartozó 
fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat rendelkezéseit 
nem kell alkalmazni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1432/2021. (VII. 2.) Korm. határozata
gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó térségi infrastruktúra fejlesztésekről

A Kormány a  gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó szükségletek megvalósítása érdekében és az  érintett települések – lakossági 
felhasználást is szolgáló – közlekedési infrastruktúra-, valamint közműberuházásaival összefüggésben
 1. egyetért az alábbi közlekedési infrastruktúra-, valamint közműfejlesztések megvalósításával:

a) Zalaegerszeg nemzetközi személy- és teherforgalmi vasúti elérését biztosító vasúti összeköttetés fejlesztése,
b) Tatabánya–Tata–Oroszlány és térsége víziközmű fejlesztéséhez, rekonstrukciójához szükséges beruházások 

megvalósítása,
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c) Jászfényszaru Ipari Park teljes közműfejlesztése,
d) Eger – Déli Ipari Park villamosenergia ellátásának fejlesztése,
e) Litér községen megvalósuló kommunális vízközmű fejlesztéssel összefüggő feladatok elvégzése,
f ) 8624. j. Újkér–Horvátzsidány összekötőút Győr-Moson-Sopron megyei szakaszának felújítása,
g) Jánossomorja városában elkerülőút építése;

 2. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  fejlesztési területek használatában érintett 
gazdasági szereplők, valamint gazdasági és társadalmi szervezetek bevonásával készítsen előterjesztést a Kormány 
részére az 1. pont szerinti célok megvalósításához szükséges intézkedésekről;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2021. szeptember 15.

 3. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős 
tárca nélküli miniszter és a  belügyminiszter bevonásával – tegyen javaslatot az  1.  pont szerinti beruházások 
előkészítéséről és megvalósításáról, valamint azok pontos forrásigényéről;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
belügyminiszter

Határidő: 2021. szeptember 15.
 4. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli 

miniszter és a  belügyminiszter bevonásával – az  i)  alpont tekintetében a  Miniszterelnökséget vezető miniszter, 
az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – készítsen jelentést az  alábbi beruházások 
előkészítéséről és megvalósításáról:
a) Göd város iparterület infrastruktúrájának fejlesztése,
b) az iváncsai ipari-innovációs fejlesztési terület infrastruktúra fejlesztése,
c) Kaposvár ipari park infrastruktúrájának fejlesztése,
d) Debrecen Déli és Észak-Nyugati Gazdasági Övezet fejlesztése,
e) Szikszó iparterület infrastruktúrájának fejlesztése,
f ) Komáromi Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése,
g) Győr-Pér repülőtér fejlesztése,
h) Kazincbarcika 26-os főút és 2606. j. út fejlesztése,
i) Budapest X. kerület közúti kapcsolatok és csomópontok fejlesztése,
j) Litér községen megvalósuló kommunális vízközmű fejlesztéssel összefüggő feladatok elvégzése,
k) Tatabánya–Tata–Oroszlány és térsége víziközmű fejlesztéséhez, rekonstrukciójához szükséges beruházások 

megvalósítása.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter  

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter  
belügyminiszter  
az i)  alpont tekintetében a  Miniszterelnökséget vezető miniszter, az  innovációért és 
technológiáért felelős miniszter bevonásával

Határidő: 2021. szeptember 15. 
a g) alpont tekintetében 2021. október 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1433/2021. (VII. 2.) Korm. határozata
a gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó térségi infrastruktúra fejlesztések koordinációjáról

A Kormány
 1. egyetért a Gazdaság-újraindításáért felelős Operatív Törzs által javasolt fejlesztési területek megközelítését szolgáló 

közlekedési hálózatok, valamint a  kapcsolódó közművek fejlesztéseinek megvalósításával az  1.  melléklet szerinti 
projektek vonatkozásában;

 2. az 1.  pont szerinti fejlesztések előkészítésének és megvalósításának kormányzati koordinációs felelőseként 
– az  1.  melléklet 4.  pontja szerinti fejlesztés tekintetében az  Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési 
Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1566/2020. (IX. 4.) 
Korm. határozattal megállapított feladatok kivételével – a külgazdasági és külügyminisztert jelöli ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1433/2021. (VII. 2.) Korm. határozathoz

A Gazdaság-újraindításáért felelős Operatív Törzs által javasolt fejlesztési területek megközelítését 
szolgáló közlekedési hálózatok, valamint a kapcsolódó közművek fejlesztéseinek megvalósításával 
kapcsolatos projektek

 1. Göd város iparterület infrastruktúrájának fejlesztése
 2. Iváncsa ipari park infrastruktúrájának fejlesztése
 3. Kaposvár ipari park infrastruktúrájának fejlesztése
 4. Debrecen Déli és Észak-Nyugati Gazdasági Övezet fejlesztése
 5. Szikszó iparterület infrastruktúrájának fejlesztése
 6. Komáromi Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése
 7. Győr-Pér repülőtér fejlesztése
 8. Budapest X. kerület közúti kapcsolatok és csomópontok fejlesztése
 9. Kazincbarcika 26-os főút és 2606. j. út fejlesztése
 10. Zalaegerszeg nemzetközi személy- és teherforgalmi vasúti elérését biztosító vasúti összeköttetés fejlesztése
 11. Tatabánya–Tata–Oroszlány és térsége fejlesztésének, rekonstrukciójának érdekében szükséges víziközmű 

beruházások megvalósítása
 12. Jászfényszaru Ipari Park teljes közműfejlesztése
 13. Eger – Déli Ipari Park villamosenergia ellátásának fejlesztése
 14. Litér községen megvalósuló kommunális vízközmű fejlesztéssel összefüggő feladatok elvégzése
 15. 8624. j. Újkér–Horvátzsidány összekötő út Győr-Moson-Sopron megyei szakaszának felújítása
 16. Jánossomorja városában elkerülőút építése
 17. Kisvárdai vízbázis és vízközmű tisztítási kapacitás bővítése

A Kormány 1434/2021. (VII. 2.) Korm. határozata
települési önkormányzatok fejlesztési igényeinek támogatásáról, helyi önkormányzatot érintő 
kormányhatározat módosításáról

 1. A Kormány
a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében 

biztosított jogkörében eljárva elrendeli a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi  
XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének  
a  28. Egyes települési önkormányzatok fejlesztési feladatai címmel és az  1.  melléklet szerinti alcímekkel 
történő kiegészítését;
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Felelős: pénzügyminiszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

b) az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – a  települési önkormányzatok támogatása 
érdekében – elrendeli
ba) a  Kvtv. 1.  melléklet XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezet, 2. Fejezeti kezelésű 

előirányzatok cím, 7. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. Fejezeti általános tartalék 
jogcímcsoport terhére 220 000 000 forint,

bb) a Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A  helyi önkormányzatok 
működési célú kiegészítő támogatásai cím, 1. A  helyi önkormányzatok általános feladatainak 
működési célú támogatása alcím terhére 460 622 500 forint

 egyszeri átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 28. Egyes települési 
önkormányzatok fejlesztési feladatai cím 1. melléklet szerinti alcímei javára, a 2. melléklet szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

c) egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  b)  alpont szerint átcsoportosított előirányzat terhére, 
az 1. mellékletben meghatározott célokra külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül vissza nem térítendő 
egyedi támogatást nyújtson az  érintett önkormányzatok részére támogatási előlegként, a  támogatás 
felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;

d) egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a c) alpont szerinti egyedi költségvetési támogatást a támogatói okirat 
kiadását követően folyósítsa az érintett önkormányzatok számára.

 2. A helyi érdekű települési fejlesztések érdekében szükséges források biztosításáról, valamint a  IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1717/2017. (X. 3.) Korm. határozat 3. pontjában foglalt táblázat „Támogatási cél” oszlopának 
60. sorában a „sportcsarnok építése támogatásnyújtással” szövegrész helyébe a „sportcsarnok építése” szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1434/2021. (VII. 2.) Korm. határozathoz

Alcím

szám
Alcím név

Támogatási összeg 

(forint)
Támogatás célja

1.
Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzata fejlesztési feladatainak 
támogatása

45 000 000
ingatlan művelési ágból való 
kivonásának költségei

2.
Gic Község Önkormányzata 
vízrendezési feladatainak támogatása

64 000 000
csapadékvíz-elvezetési feladatok 
megvalósítása ingatlanszerzéssel

3.
Hajdúböszörmény Város 
Önkormányzata infrastruktúra 
fejlesztési feladatainak támogatása

220 000 000
úthálózat fejlesztése, közművelődési 
intézmények fejlesztése, szabadidőpark 
kialakítása

4.
Papkeszi Község Önkormányzata 
kulturális feladatainak támogatása

150 000 000 művelődési ház korszerűsítése, bővítése

5.
Pusztavacs Község Önkormányzata 
fejlesztési feladatainak támogatása

25 000 000 jeltorony felújítása
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6.
Sajólád Község Önkormányzata 
étkeztetési feladatainak támogatása

64 000 000
főzőkonyha fejlesztése és étkező 
kialakítása eszközbeszerzéssel

7.
Szakonyfalu Község Önkormányzata 
feladatainak támogatása

85 000 000

tájház kialakítása, útfelújítás, 
önkormányzati épület felújítása, 
közterület-karbantartáshoz szükséges 
eszközbeszerzés, önkormányzati 
feladatok ellátása, tartozások rendezése

8.
Tiszadorogma Község Önkormányzata 
köznevelési feladatainak támogatása

27 622 500
gyermekek szállítására alkalmas 
autóbusz beszerzése
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2. melléklet az 1434/2021. (VII. 2.) Korm. határozathoz
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései

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
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

392462 28 Egyes települési önkormányzatok fejlesztési feladatai
392473 1 Debrecen Megyei Jogú Város fejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 45 000 000
392484 2 Gic Község Önkormányzata vízrendezési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 64 000 000

392495 3
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 220 000 000

392506 4 Papkeszi Község Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 150 000 000

392517 5 Pusztavacs Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 25 000 000

392528 6 Sajólád Község Önkormányzata étkeztetési feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 64 000 000

392539 7 Szakonyfalu Község Önkormányzata feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 85 000 000

392540 8 Tiszadorogma Község Önkormányzata köznevelési feladatainak támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 27 622 500

2 A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai
380073 1 A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások -460 622 500
XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok

278767 2 Fejezeti általános tartalék
K5 Egyéb működési célú kiadások -220 000 000

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
XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok

278767 2 Fejezeti általános tartalék -220 000 000

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 680 622 500 680 622 500

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár  1 példány

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

K I A D Á S O K 

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata infrastruktúra fejlesztési feladatainak támogatása

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 
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A Kormány 1435/2021. (VII. 2.) Korm. határozata
az „Elektromobilitás Fejlesztő Központ létrehozása a Robert Bosch Kft.-nél” című projektjavaslat 
támogatásáról

A Kormány
 1.  egyetért a Robert Bosch Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1103 Budapest, Gyömrői út 104.; cégjegyzékszám: 

01-09-079217) „Elektromobilitás Fejlesztő Központ létrehozása a  Robert Bosch Kft.-nél” című kutatás-fejlesztési 
projektjavaslatának 2021–2025. években legfeljebb 5 348 549 639 forint összegben történő támogatásával;

 2.  a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 13. § (1) bekezdés c) pontjára 
figyelemmel felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert és a pénzügyminisztert, hogy tegyék meg 
a  szükséges intézkedéseket az  1.  pont szerinti összegnek a  2021. évben esedékes 1 504 974 650 forint összegű 
támogatás biztosítása érdekében a  központi költségvetés LXII. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 
fejezet maradványa terhére;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
 pénzügyminiszter
Határidő:  azonnal

 3.  felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az 1. pontban meghatározott, 2022–2025. évben 
szükséges támogatás biztosítása érdekében készítsen előterjesztést a forrás további ütemezéséről;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:  2021. december 31.

 4.  felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy tegye meg az  1.  pont szerinti támogatásnak 
a  2.  pontban meghatározott támogatás biztosításához szükséges támogatási szerződés megkötése iránti 
intézkedéseket.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:  azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1436/2021. (VII. 2.) Korm. határozata
a Kisvárda vízellátó rendszerének és szennyvíztisztító telepének fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért a  hazai élelmiszer-előállítást és munkahelyteremtést szolgáló beruházások infrastrukturális kiszolgálását, 

valamint a  lakosság megfelelő minőségű és mennyiségű ivóvízzel történő ellátását biztosító víziközmű-
hálózat fejlesztésével Kisvárda területén (a továbbiakban: Beruházás), amely a  2021. és 2022. években összesen  
3 863 931 000 forint értékben központi költségvetési forrásból valósul meg;

 2. a Beruházás előkészítésének és megvalósításának kormányzati felelőseként a külgazdasági és külügyminisztert jelöli ki;
 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  külgazdasági és külügyminiszter bevonásával gondoskodjon a  Beruházás 

megvalósításához a  2021. évben szükséges 1 109 554 500 forint központi költségvetési forrás biztosításáról 
a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és 
Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím javára;

Felelős: pénzügyminiszter
 külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: a felmerülés ütemében

 4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  külgazdasági és külügyminiszter bevonásával gondoskodjon a  Beruházás 
megvalósításához a  2022. évben szükséges 2 754 376 500 forint központi költségvetési forrás biztosításáról 
a központi költségvetés Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet javára;

Felelős: pénzügyminiszter
 külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: a 2022. évi központi költségvetés végrehajtása során
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 5. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Beruházás megvalósítása érdekében a  2021. évben  
1 109 000 000 forint összegben, a 2022. évben 2 753 000 000 forint összegben nyújtson támogatást Kisvárda Város 
Önkormányzata mint kedvezményezett részére.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: a 3. és 4. pont szerinti források rendelkezésre állását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1437/2021. (VII. 2.) Korm. határozata
a vecsési tanuszoda építéséről

A Kormány a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló tanterem, tornaterem 
és tanuszoda beruházások előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozatban foglaltak 
végrehajtása érdekében
 1. egyetért a  vecsési tanuszoda építésének (a  továbbiakban: Beruházás) programszerű kormányzati magasépítési 

beruházásként történő megvalósításával az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Vecsés belterület 367/18 helyrajzi 
számú ingatlanon, azzal, hogy a  Beruházás keretében létrejövő vagyonelemek a  Nemzeti Sportközpontok 
vagyonkezelésébe kerüljenek;

 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 1 415 167 847 forintban határozza meg;

 3. felhívja pénzügyminisztert, hogy a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter kezdeményezése 
alapján gondoskodjon a  2.  pont szerinti összeg 2021. évi részének finanszírozása érdekében 349 089 562 forint 
forrás biztosításáról a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1.  melléklet 
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési 
Beruházások cím, 2. Programszerű magasépítési beruházások alcím, 4. Tanuszoda fejlesztések megvalósítása 
jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében
 4. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 

gondoskodjon a 2. pont szerinti összeg 2022. évi részének rendelkezésre állásáról a Magyarország 2022. évi központi 
költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-
újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások címen belül.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a 2022. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében

  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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	a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 393/2021. (VII. 2.) Korm. rendelete
	a veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazásáról szóló 
487/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 394/2021. (VII. 2.) Korm. rendelete
	az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 395/2021. (VII. 2.) Korm. rendelete
	az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról sz

	A Kormány 396/2021. (VII. 2.) Korm. rendelete
	a vállalkozások reorganizációjáról, valamint a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 
1991. évi XLIX. törvény, továbbá a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény eltérő alkalmazásáról szóló 

	Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 31/2021. (VII. 2.) ITM rendelete
	a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról

	A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5011/2021/5. számú határozata
	 

	A Kormány 1425/2021. (VII. 2.) Korm. határozata
	COVID–19 vakcina Bosznia-Hercegovina részére történő adományozásáról

	A Kormány 1426/2021. (VII. 2.) Korm. határozata
	COVID–19 vakcina Montenegró részére történő adományozásáról

	A Kormány 1427/2021. (VII. 2.) Korm. határozata
	a 2022–2027-es időszakban alkalmazandó regionális támogatási térkép koncepciójáról

	A Kormány 1428/2021. (VII. 2.) Korm. határozata
	a 2021–2027. évekre vonatkozó Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) elfogadásáról

	A Kormány 1429/2021. (VII. 2.) Korm. határozata
	a Nemzeti Divatipari Stratégia 2030 elfogadásáról

	A Kormány 1430/2021. (VII. 2.) Korm. határozata
	a 2021. évi ISU Rövidpályás Gyorskorcsolya Világkupa – Olimpiai Kvalifikációs Versennyel kapcsolatos kormányzati intézkedésekről

	A Kormány 1431/2021. (VII. 2.) Korm. határozata
	új büntetés-végrehajtási férőhelyek létrehozására irányuló beruházások lefolytatására 
a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága előkészítőként és megvalósítóként történő kijelöléséről

	A Kormány 1432/2021. (VII. 2.) Korm. határozata
	gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó térségi infrastruktúra fejlesztésekről

	A Kormány 1433/2021. (VII. 2.) Korm. határozata
	a gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó térségi infrastruktúra fejlesztések koordinációjáról

	A Kormány 1434/2021. (VII. 2.) Korm. határozata
	települési önkormányzatok fejlesztési igényeinek támogatásáról, helyi önkormányzatot érintő kormányhatározat módosításáról

	A Kormány 1435/2021. (VII. 2.) Korm. határozata
	az „Elektromobilitás Fejlesztő Központ létrehozása a Robert Bosch Kft.-nél” című projektjavaslat támogatásáról

	A Kormány 1436/2021. (VII. 2.) Korm. határozata
	a Kisvárda vízellátó rendszerének és szennyvíztisztító telepének fejlesztéséhez szükséges intézkedésekről

	A Kormány 1437/2021. (VII. 2.) Korm. határozata
	a vecsési tanuszoda építéséről
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