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A Kormány 771/2021. (XII. 23.) Korm. rendelete
a központosított közbeszerzési rendszerr!l, valamint a"központi beszerz! szervezet feladat- és hatáskörér!l 
szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet, valamint a"Közbeszerzési és Ellátási F!igazgatóságról szóló 
250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
az Alaptörvény 15.! cikk (3)! bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a! közbeszerzésekr"l szóló 2015.! évi 
CXLIII.!törvény 198.!§ (1)!bekezdés 5.!pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2.!alcím tekintetében az!Alaptörvény 15.!cikk (2)!bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15.!cikk (1)!bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a!következ"ket rendeli el:

1. A"központosított közbeszerzési rendszerr!l, valamint a"központi beszerz! szervezet feladat- és 
hatáskörér!l szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosítása

1."§  A központosított közbeszerzési rendszerr"l, valamint a! központi beszerz" szervezet feladat- és hatáskörér"l 
szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet [a! továbbiakban: 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet] 3.! § c)! pontja helyébe 
a!következ" rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„c) intézmény: a!központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozó, valamint a!központosított közbeszerzési 
rendszerhez önként csatlakozó, kiemelt termékbeszerzést megvalósító szervezet, valamint a! keretmegállapodás, 
keretszerz"dés és a!dinamikus beszerzési rendszer második részének ajánlatkér"je;”

2."§  A 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 7.!§ (1)!bekezdés a)!pontja helyébe a!következ" rendelkezés lép:
[Az az! 1.! § (1)! bekezdése és a! (2d)! bekezdés a) és b)! pontja szerinti szervezetek a! kiemelt termékek közbeszerzését 
a! közbeszerzési törvény szabályaival összhangban – a! központi beszerz" szervezet jóváhagyását követ"en – saját 
hatáskörben is megvalósíthatja, ha]
„a) a! m#ködéshez, a! fenntartáshoz szükséges kiemelt termékbeszerzés megvalósítása el"re nem látható 
okból – amely nem eredhet a! szervezet mulasztásából – rendkívül sürg"ssé válik, és a! hatályos keretszerz"dés, 
keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer igénybevételével a! közbeszerzés határid"re nem lenne 
megvalósítható; vagy”

3."§  A 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 11.!§ (2)!bekezdése helyébe a!következ" rendelkezés lép:
„(2) A! központi beszerz" szervezet mint a! keretmegállapodás, keretszerz"dés megkötésére és a! dinamikus 
beszerzési rendszer m#ködtetésére irányuló központosított közbeszerzési eljárás els" részének ajánlatkér"je 
ellátja a! központosított közbeszerzési rendszer m#ködtetésével kapcsolatos feladatokat, valamint lebonyolítja 
a!központosított közbeszerzési rendszer keretén belül megvalósítandó közbeszerzéseket.”

4."§  A 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 24.!§ (3)!bekezdése helyébe a!következ" rendelkezés lép:
„(3) A! központosított közbeszerzési eljárás eredményeképpen keretszerz"dés vagy keretmegállapodás legfeljebb 
4!évre köthet", kivéve a!kell"en – különösen a!keretmegállapodás tárgyára tekintettel – indokolt kivételes eseteket.”

5."§  A 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 26.!§-a a!következ" (5)!bekezdéssel egészül ki:
„(5) A! központi beszerz" szervezet a! keretmegállapodás, keretszerz"dés megkötésére és a! dinamikus beszerzési 
rendszer felállítására irányuló központosított közbeszerzési eljárás els" részének a!Kbt. 28.!§-a szerint meghatározott 
becsült értékét (keretösszegét) jogosult egyedi döntéssel magasabb értéken is meghatározni.”

6."§  A 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 27/A.!§-a helyébe a!következ" rendelkezés lép:
„27/A.!§ A!keretmegállapodásos eljárás els" részét, a!dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására irányuló eljárás 
részvételi szakaszát a! központi beszerz" szervezet bonyolítja le. Azon közbeszerzésekre, amelyek megvalósulását 
az! Európai Unióból származó forrásból támogatják, a! központi beszerz" szervezet a! minisztériummal, irányító 
hatósággal együttm#ködést alakíthat ki annak érdekében, hogy – a! támogatások által érintett beszerzési 
tárgyakra lefolytatott – keretmegállapodásos eljárásban a! közbeszerzési dokumentumok min"ségellen"rzésére és 
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a!közbeszerzési eljárások ellen"rzésére az!egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjér"l szóló, tárgyid"szakban hatályos jogszabályokban meghatározott eljárásrendet alkalmazzák.”

7."§  A 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 28.!§ (2)!bekezdése helyébe a!következ" rendelkezés lép:
„(2) Az! intézménynek a!közbeszerzési törvény szabályaival összhangban, az!elektronikus közbeszerzési rendszeren 
keresztül közzé kell tennie a! keretmegállapodásos eljárás második részéhez kapcsolódó, jogszabályban 
meghatározott adatokat, dokumentumokat.”

8."§  A 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 32.!§-a helyébe a!következ" rendelkezés lép:
„32.!§ Ez!a!rendelet – a!közbeszerzési törvénnyel együtt –
a) a! közbeszerzésr"l és a! 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezésér"l szóló, 2014. február 26-i 2014/24/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b) a! vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban m#köd" ajánlatkér"k beszerzéseir"l és 
a!2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezésér"l szóló, 2014. február 26-i 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”

9."§  A 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 1. számú melléklete az!1.!melléklet szerint módosul.

10."§  A 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet
a) 1.! § (2a)! bekezdésében az! „a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a! kormányzati kommunikációs 

beszerzések központosított közbeszerzési rendszerér"l szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet 10.! § 
(1)! bekezdése” szövegrész helyébe az! „a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a! kormányzati 
kommunikációs beszerzésekr"l szóló 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 13.!§ (1)!bekezdése” szöveg,

b) 1.!§ (2d)!bekezdés a)!pontjában az!„intézmények,” szövegrész helyébe az!„intézmények, az!Országos Kórházi 
F"igazgatóság, a!Központi Humánfejlesztési Nonpro$t Korlátolt Felel"sség# Társaság,” szöveg,

c) 7.!§ (1)!bekezdés b)!pontjában a!„rendszer;” szövegrész helyébe a!„rendszer; vagy” szöveg,
d) 7.!§ (1)!bekezdés c)!pontjában a!„normatíváknak; vagy” szövegrész helyébe a!„normatíváknak;” szöveg,
e) 11.!§ (3)!bekezdés o)!pontjában a!„lekérdezésre” szövegrész helyébe az!„erre irányuló kérelem alapján” szöveg,
f ) 13.!§ (1)!bekezdésében az!„illetve” szövegrész helyébe a!„valamint” szöveg,
g) 15.! § (2)! bekezdésében az!„igénybejelentések” szövegrész helyébe az!„igényfelmérések, igénybejelentések” 

szöveg,
h) 19.!§ (1)!bekezdésében az!„illetve” szövegrész helyébe a!„valamint” szöveg,
i) 24.!§ (2)!bekezdésében a!„lebonyolított” szövegrész helyébe a!„lefolytatott” szöveg
lép.

11."§  Hatályát veszti a!168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet
a) 1.!§ (1a) és (2m)!bekezdése,
b) 1.! § (2f )! bekezdésében az! „a klinikai központot, egészségügyi szolgáltatót vagy egyetemi kórházat 

m#ködtet" állami fels"oktatási intézmény, továbbá” szövegrész,
c) 1.!§ (2i)!bekezdésében az!„– ide nem értve a!klinikai központot, egészségügyi szolgáltatót m#ködtet" állami 

fels"oktatási intézmények beszerzési igényeit –” szövegrész,
d) 1.! § (2j)! bekezdésében az!„A klinikai központot, egészségügyi szolgáltatót m#ködtet" állami fels"oktatási 

intézmények, illetve” szövegrész,
e) 2/C.!§-a,
f ) 7.!§ (1a)!bekezdése,
g) 30.!§ (7)!bekezdése.
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2. A"Közbeszerzési és Ellátási F!igazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosítása

12."§ (1) A!Közbeszerzési és Ellátási F"igazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet [a!továbbiakban: 250/2014. (X. 2.) 
Korm. rendelet] 3.!§ (1)!bekezdés g)!pontja helyébe a!következ" rendelkezés lép:
(A F"igazgatóság a! kormányzat központi logisztikai szerveként, illetve – külön kormányrendeletben kijelölt – központi 
beszerz" szervként:)
„g) végzi a!jogszabályban meghatározott, a!közbeszerzésekr"l szóló 2015.!évi CXLIII.!törvény (a!továbbiakban: Kbt.) 
3.!§ 26.!pont b)!alpontja szerinti központosított közbeszerzési feladatokat,”

 (2) A!250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 3.!§ (3c)!bekezdése helyébe a!következ" rendelkezés lép:
„(3c) A! F"igazgatóság az! (1)! bekezdés d)–f )! pontjában meghatározott szervezetekkel megállapodásban 
rendezi a! F"igazgatóság által nyújtott – az! 1. és 2.! mellékletben meghatározott – szolgáltatások részletezését és 
igénybevételének rendjét. A! megállapodásra – a! nyújtott szolgáltatás jellegét"l függ"en – a! (3)! bekezdésben 
foglaltakat, továbbá a! (3b)! bekezdésben foglaltakat kell megfelel"en alkalmazni. Az! (1)! bekezdés f )! pont 
fb)! alpontjában meghatározott szervezetek abban az! esetben valósíthatják meg az! 1. és 2.! mellékletben 
meghatározott valamely szolgáltatás saját hatáskörben történ" beszerzését, ha a!F"igazgatóság nem tudja vállalni 
annak nyújtását.”

 (3) A!250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 3.!§ (4)!bekezdése helyébe a!következ" rendelkezés lép:
„(4) A! F"igazgatóság az! 1. és 2.! mellékletben meghatározott szolgáltatások nyújtására – az! (1)! bekezdésben 
meghatározott személyi, illetve szolgáltatási kört meghaladóan – szabad kapacitás rendelkezésre állása esetén
a) központi költségvetési szervekkel,
b) a nemzeti vagyonról szóló 2011.! évi CXCVI.! törvény (a! továbbiakban: Nvtv.) 3.! § (1)! bekezdés 1.! pontja szerint 
átlátható szervezetnek min"sül", központi költségvetési forrásból vagy európai uniós forrásból $nanszírozott más 
szervezetekkel,
c) a vagyonkezel" alapítványokról szóló 2019.! évi XIII.! törvény szerint a! Kormány által alapított vagyonkezel" 
alapítványokkal, a! tulajdonukban álló gazdálkodó szervezetekkel, gazdasági társaságokkal, valamint 
a!tulajdonukban álló, illetve fenntartói joggyakorlásuk alá tartozó intézményekkel,
d) a közfeladatot ellátó közérdek# vagyonkezel" alapítványokról szóló 2021.! évi IX.! törvény szerinti közfeladatot 
ellátó közérdek# vagyonkezel" alapítványokkal, a! tulajdonukban álló gazdálkodó szervezetekkel, gazdasági 
társaságokkal, valamint a!tulajdonukban álló, illetve fenntartói joggyakorlásuk alá tartozó intézményekkel,
e) egyházi jogi személy által fenntartott fels"oktatási intézményekkel,
f ) az Nvtv. 3.!§ (1)!bekezdés 1.!pontja szerint átlátható szervezetnek min"sül", Magyarország területén székhellyel 
rendelkez" gazdasági társaság vagy Magyarországon nyilvántartásba vett alapítvány, közalapítvány által fenntartott 
fels"oktatási intézményekkel,
g) a 100%-ban a!Magyar Állam tulajdonában álló gazdasági társaságokkal, valamint
h) az Országgy#lés felügyelete alá tartozó más szervekkel
megállapodást köthet. A! megállapodásban rendelkezni kell a! F"igazgatóságnál a! nyújtott szolgáltatásokkal 
összefüggésben felmerül" közvetlen és közvetett kiadások ellentételezésér"l.”

 (4) A!250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 3.!§-a a!következ" (5)!bekezdéssel egészül ki:
„(5) A!(3) és (4)!bekezdés alapján a!Kbt. szerinti ajánlatkér"vel kötött megállapodás a!Kbt. 3.!§ 26.!pont a)!alpontja 
szerinti továbbértékesítésnek min"sül.”

13."§  A 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 1.!melléklete a!2.!melléklet szerint módosul.

14."§  A 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet
a) 3.! § (1)! bekezdés f )! pont fb)! alpontjában az! „Országos Kórházi F"igazgatóság” szövegrész helyébe 

az!„Országos Kórházi F"igazgatóság, az!Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet” szöveg,
b) 3.!§ (1)!bekezdés i)!pontjában a!„közbeszerzésekr"l szóló törvény” szövegrész helyébe a!„Kbt.” szöveg
lép.

15."§  Hatályát veszti a!250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 3.!§ (1)!bekezdésében a!„– külön kormányrendeletben kijelölt –” 
szövegrész.
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3. Záró rendelkezések

16."§  Ez a!rendelet a!kihirdetését követ" napon lép hatályba.

17."§  Ez a!rendelet
a) a!közbeszerzésr"l és a!2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezésér"l szóló, 2014. február 26-i 2014/24/EU 

európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b) a!vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban m#köd" ajánlatkér"k beszerzéseir"l és 

a!2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezésér"l szóló, 2014. február 26-i 2014/25/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1.!melléklet a!771/2021. (XII. 23.) Korm. rendelethez

 1. A!168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 3.!pontja a!következ" 3.6–3.8.!alponttal egészül ki:
(Gépjárm#vek)
„3.6. T#zoltó és egyéb katasztrófavédelmi járm#vek és azok javításához, szervizeléséhez, karbantartásához 
kapcsolódó szolgáltatások
3.7. Megkülönböztet" jelzést használó közúti személygépjárm#vek, a!haditechnikai tevékenység engedélyezésének 
és a! vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 1.! melléklet 
VI.!Fejezetébe sorolható szárazföldi járm#vek és részegységeik kivételével.
3.8. Elektromos üzem# gépjárm#vek”

 2. A!168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 5.!pontja a!következ" 5.2.!alponttal egészül ki:
(Utazásszervezések)
„5.2. Külföldi Nyelvtanulási Program utazásszervezései”

 3. Hatályát veszti a!168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 11.!pontja.

2.!melléklet a!771/2021. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 1.!melléklet III. GÉPJÁRM%VEKKEL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSOK!alcím 1.!pont 
1.10.!alpont 1.10.1. és 1.10.2.!pontja helyébe a!következ" rendelkezések lépnek:
(Gépjárm#használattal kapcsolatos szolgáltatások
Úthasználat biztosítása)
„1.10.1. Belföldi autópálya-használat biztosítása
1.10.2. Eseti külföldi autópálya- és úthasználat biztosítása”
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	A Kormány 767/2021. (XII. 23.) Korm. rendelete
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	A Kormány 768/2021. (XII. 23.) Korm. rendelete
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	a Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
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	a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet, valamint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 772/2021. (XII. 23.) Korm. rendelete
	a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 
385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 773/2021. (XII. 23.) Korm. rendelete
	a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény végrehajtásáról szóló 673/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 774/2021. (XII. 23.) Korm. rendelete
	egyes szervezeteknek a közlekedési infrastruktúra fejlesztési feladataival összefüggő kijelöléséről

	A Kormány 775/2021. (XII. 23.) Korm. rendelete
	a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 776/2021. (XII. 23.) Korm. rendelete
	a kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 19/2018. (II. 14.) Korm. rendelet és a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018

	A Kormány 777/2021. (XII. 23.) Korm. rendelete
	a rozsdaövezeti akcióterületek kijelöléséről és egyes akcióterületeken megvalósuló beruházásokra irányadó sajátos követelményekről szóló 619/2021. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 778/2021. (XII. 23.) Korm. rendelete
	a Danube InGrid projekt megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé, valamint a Danube InGrid projekt kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánításáról

	A Kormány 779/2021. (XII. 23.) 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 780/2021. (XII. 23.) Korm. rendelete
	a Cotonouban, 2000. június 23-án, egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között aláírt Partnerségi Megállapodás, annak módosítása, valamint az ehhez kapcsolódó Belső Megállapodások kihirdetésé

	A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 25/2021. (XII. 23.) NVTNM rendelete
	a Magyar Védelmi Exportügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi joggyakorlójának kijelölése érdekében az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakor

	A belügyminiszter 51/2021. (XII. 23.) BM rendelete
	a központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 6/2021. (III. 3.) BM rendelet módosításáról

	Az emberi erőforrások minisztere 56/2021. (XII. 23.) EMMI rendelete
	az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 
55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

	Az igazságügyi miniszter 18/2021. (XII. 23.) IM rendelete
	egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

	A pénzügyminiszter 16/2021. (XII. 23.) PM rendelete
	a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 22/2020. (XII. 30.) PM rendelet módosításáról

	A Kormány 1954/2021. (XII. 23.) Korm. határozata
	a védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztosnak az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességének gyakorlójaként történő kijelöléséről

	A Kormány 1955/2021. (XII. 23.) Korm. határozata
	az állatok védelmével kapcsolatos állami fellépés hatékonyságát növelő lehetőségek vizsgálatáról

	A Kormány 1956/2021. (XII. 23.) Korm. határozata
	a nemzeti egészségügyi telefonos ügyfélszolgálati és online információs központ működtetésének a Nemzeti Népegészségügyi Központ közfeladataként történő ellátásáról és a feladat forrásszükségletének biztosításáról

	A Kormány 1957/2021. (XII. 23.) Korm. határozata
	a „Magyar Falu Program” hosszú távú településfejlesztési programjának, valamint a „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának hatékony megvalósítása érdekében ingyenes tulajdonba adásra kerülő állami tulajdonú ingatlanok kijelöléséről

	A Kormány 1958/2021. (XII. 23.) Korm. határozata
	az 5000 fő feletti lakosságszámú településeket érintő egyes sportcélú beruházások előkészítésének támogatásáról

	A Kormány 1959/2021. (XII. 23.) Korm. határozata
	az egyes fővárosi kerületi önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1960/2021. (XII. 23.) Korm. határozata
	a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó DBC Dél-budai Centrum Projekt Beruházó és Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság támogatásáról, valamint előirányzat-átcsoportosítással történő források nyújtásáról

	A Kormány 1961/2021. (XII. 23.) Korm. határozata
	a Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány működéséhez és a szakmai feladatát képező programjaihoz és fejlesztéseihez szükséges források biztosításáról

	A Kormány 1962/2021. (XII. 23.) Korm. határozata
	a Biatorbágy város és Szigetszentmiklós város közigazgatási területén fekvő földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról

	A Kormány 1963/2021. (XII. 23.) Korm. határozata
	a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program végrehajtásával kapcsolatos feladatokról szóló 1523/2015. (VII. 31.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1964/2021. (XII. 23.) Korm. határozata
	az „A dunai hajóút kitűzési rendszer fejlesztése” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2014. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról szóló 1109/2015. (III. 5.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1965/2021. (XII. 23.) Korm. határozata
	az EFOP-2.4.1-16-2017-00001 azonosító számú („Esélyteremtő szolgáltatások megvalósítása Doboz Nagyközségben szociális bérlakások és a kapcsolódó infrastruktúra és szolgáltatások kialakításával” című), valamint az EFOP-2.4.1-16-2017-00082 azonosító számú (

	A Kormány 1966/2021. (XII. 23.) Korm. határozata
	az EFOP-2.2.3-17-2017-00024 azonosító számú („Tolna ISZI Margaréta Rehabilitációs Intézménye korszerűsítése, bővítése” című) projekt támogatásának növeléséről

	A Kormány 1967/2021. (XII. 23.) Korm. határozata
	az EFOP-2.4.1-16-2017-00111 azonosító számú („A mi kis falunk fejlődéséért” Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)” című) projekt támogatásának növeléséről

	A Kormány 1968/2021. (XII. 23.) Korm. határozata
	az EFOP-2.4.1-16-2017-00065 azonosító számú („Komplex telepprogram Jászladányon II. – lakhatási feltételek fejlesztése” című) projekt tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról, valamint a felhívásban meghatározott elszámolhat

	A Kormány 1969/2021. (XII. 23.) Korm. határozata
	az EFOP-2.4.1-16-2017-00079 azonosító számú („Szegregált élethelyzetek felszámolása a lakhatási feltételek javításával Rakacán” című) projekt támogatásának növeléséről

	A Kormány 1970/2021. (XII. 23.) Korm. határozata
	az EFOP-4.1.6-16-2017-00014 azonosító számú („Infrastrukturális fejlesztés az Egri Tankerületi Központ intézményeiben” című) projekt támogatásának növeléséről

	A Kormány 1971/2021. (XII. 23.) Korm. határozata
	a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2. prioritási tengelyén egyes szennyvízelvezetési 
és -tisztítási projektek összköltségnöveléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításá

	A Kormány 1972/2021. (XII. 23.) Korm. határozata
	a KEHOP-1.3.0-15-2015-00005 azonosító számú („Hajdúhátsági többcélú vízgazdálkodási rendszer fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról sz

	A Kormány 1973/2021. (XII. 23.) Korm. határozata
	a KEHOP-2.1.3. azonosító jelű felhívás keretében az „A Balaton és térsége ivóvízellátásának modernizációjához kapcsolódó előkészítés” című projekt nevesítéséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megá

	A Kormány 1974/2021. (XII. 23.) Korm. határozata
	a KEHOP-3.2.1-15-2017-00028 azonosító számú („Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Szolnok város és térsége területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” című) projekt költségnövekményéhez szüksé

	A Kormány 1975/2021. (XII. 23.) Korm. határozata
	a KEHOP-5.2.2-16-2016-00090 azonosító számú („Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság épületeinek energetikai fejlesztése” című) projekt megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

	A Kormány 1976/2021. (XII. 23.) Korm. határozata
	a KEHOP-5.2.2-16-2017-00110 azonosító számú („Széchenyi István Egyetem győri telephelyének energetikai fejlesztése” című) kiemelt projekt műszaki tartalmának bővítéséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keret




