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III.
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Kormányrendeletek

A Kormány 105/2021. (III. 5.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló
485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: Szocho tv.) alapján fennálló
szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettséget az 5. § (4) bekezdése szerinti hónapra vonatkozóan nem kell
teljesítenie az 5. § (1) bekezdése szerinti tényleges főtevékenységet folytató kifizetőnek a munkaviszonyban
foglalkoztatott természetes személy foglalkoztatása tekintetében.
(2) A Szocho tv. alapján fennálló szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettséget 2021. március hónap
tekintetében nem kell teljesítenie az 5. § (1) bekezdése szerinti tényleges főtevékenységet folytató
a) egyéni vállalkozónak e jogállására tekintettel, és
b) a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény
szerinti társas vállalkozónak e jogállására tekintettel.”
2. §		
Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (a továbbiakban:
Katv.) szerinti kisvállalati adóalany, e tevékenységével összefüggésben az 5. § (4) bekezdése szerinti időszakra
történő kisvállalati adókötelezettsége megállapításánál nem tekinti kisvállalati adóalapnak a személyi jellegű
kifizetések összegét.”
3. §		
Az R. a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § A Katv. szerinti kisadózó vállalkozás, amely az 5. § (1) bekezdése szerinti tevékenységet folytat
(a továbbiakban: mentesített tevékenységet folytató), 2021. március hónapra tekintettel mentesül a kisadózó után
a Katv. szerinti tételes adó megfizetése alól. Az e bekezdés szerinti adófizetési kötelezettség alóli mentesülés nem
befolyásolja a társadalombiztosítási és munkaerőpiaci ellátásokra való jogosultságot és az ellátások összegét, és
nem csökkenti a Katv. 8. § (6) bekezdése szerinti értékhatárt. E rendelkezést az a Katv. hatálya alá tartozó mentesített
tevékenységet folytató kisadózó vállalkozás alkalmazhatja, amely e tevékenysége tekintetében 2021. február
hónapjában már a Katv. hatálya alá tartozott.”
4. §		
Az R. 5. § (1) bekezdése a következő 26–56. ponttal egészül ki:
(Az 1–4. § szerinti adókedvezményekre a tényleges főtevékenységeként)
„26. Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem (TEÁOR 4719) tevékenységet,
27. Audio-, videoberendezés kiskereskedelme (TEÁOR 4743) tevékenységet,
28. Textil-kiskereskedelem (TEÁOR 4751) tevékenységet,
29. Villamos háztartási készülék kiskereskedelme (TEÁOR 4754) tevékenységet,
30. Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme (TEÁOR 4759) tevékenységet,
31. Könyv-kiskereskedelem (TEÁOR 4761) tevékenységet,
32. Papír-, írószer-, irodaszer- és nyomtatvány-kiskereskedelem (TEÁOR 476203) tevékenységet,
33. Zene-, videofelvétel kiskereskedelme (TEÁOR 4763) tevékenységet,
34. Sportszer-kiskereskedelem (TEÁOR 4764) tevékenységet,
35. Játék-kiskereskedelem (TEÁOR 4765) tevékenységet,
36. Ruházat kiskereskedelem (TEÁOR 4771) tevékenységet,
37. Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem (TEÁOR 4772) tevékenységet,
38. Óra-, ékszer-kiskereskedelem (TEÁOR 4777) tevékenységet,

1510

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 37. szám

39. Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme (TEÁOR 4778) tevékenységet,
40. Használtcikk bolti kiskereskedelme (TEÁOR 4779) tevékenységet,
41. Videokazetta, lemez kölcsönzése (TEÁOR 7722) tevékenységet,
42. Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése (TEÁOR 7729) tevékenységet,
43. Egyéb foglalás (TEÁOR 7990) tevékenységet,
44. Szerencsejáték, fogadás (TEÁOR 9200) tevékenységet, kivéve a totózó és lottózó,
45. Szórakoztatóelektronikai cikk javítása (TEÁOR 9521) tevékenységet,
46. Lábbeli, egyéb bőráru javítása (TEÁOR 9523) tevékenységet,
47. Bútor, lakberendezési tárgy javítása (TEÁOR 9524) tevékenységet,
48. Óra-, ékszerjavítás (TEÁOR 9525) tevékenységet,
49. Egyéb személyi, háztartási cikk javítása (TEÁOR 9529) tevékenységet,
50. Fodrászat, szépségápolás (TEÁOR 9602) tevékenységet,
51. M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás (TEÁOR 9609) tevékenységet,
52. Virág-, koszorú- és dísznövény-kiskereskedelem (TEÁOR 477601) tevékenységet,
53. Oktatási intézményben működő vállalkozások esetén Egyéb vendéglátás (TEÁOR 5629) tevékenységet,
54. Járművezetés oktatás (TEÁOR 8553) tevékenységet,
55. M.n.s. egyéb oktatás (TEÁOR 8559) tevékenységet vagy
56. Oktatást kiegészítő (TEÁOR 8560) tevékenységet”
(folytató kifizető jogosult.)
5. §		
Az R. 5. §-a a következő (2b)–(2d) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) Az (1) bekezdés 39. pontja szerinti tevékenységet végzőre nem terjednek ki az 1–4/A. §, valamint a 14. §
szerinti rendelkezések, ha a tevékenységet végző az optikai és a mezőgazdasági tevékenységet tényleges
főtevékenységként folytatja.
(2c) Az (1) bekezdés 42. pontja szerinti tevékenységet végzőre nem terjednek ki az 1–4/A. §, valamint a 14. §
szerinti rendelkezések, ha a tevékenységet végző az építési és szerelési munkához kapcsolódó cikkek kölcsönzését
tényleges főtevékenységként végzi.
(2d) Az (1) bekezdés 49. pontja szerinti tevékenységet végzőre nem terjednek ki az 1–4/A. §, valamint a 14. §
szerinti rendelkezések, ha a tevékenységet végző a kerékpárok javítása tevékenységet tényleges főtevékenységként
folytatja.”
6. §		
Az R. a következő 19. §-sal egészül ki:
„19. § Az 5. § (4) bekezdésétől és a 14. § (5) bekezdésétől eltérően az 5. § (1) bekezdés 26–56. pontja szerinti
tevékenységet folytató kifizető az 1. alcím szerinti adófizetési kedvezményre és a 3. alcím szerinti bértámogatásra
2021. év március hónap tekintetében jogosult.”
7. §		
Az R. 5. § (3) bekezdésében az „a kifizetőnek, kisvállalati adóalanynak” szövegrész helyébe az „az adózónak”
szöveg lép.
8. §		
Hatályát veszti
a)
az R. 5. § (1) bekezdés 26–56. pontja,
b)
az R. 5. § (2b)–(2d) bekezdése és
c)
az R. 19. §-a.

2. A veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről szóló
501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása
9. §		
A veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről szóló 501/2020. (XI. 14.)
Korm. rendelet 1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti kedvezmény 2021. március hónap tekintetében az alapfokú nevelés-oktatást folytató
köznevelési intézménnyel fennálló jogviszonyra tekintettel is igénybe vehető, egyszer 30 napra.”

3. A bérletidíj-fizetési mentességről szóló 52/2021. (II. 9.) Korm. rendelet módosítása
10. §		
A bérletidíj-fizetési mentességről szóló 52/2021. (II. 9.) Korm. rendelet a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § (1) A bérbeadó a bérleti díj 2021. március hónapra eső részét nem követelheti a bérlőtől
a) az állam vagy a helyi önkormányzat, valamint
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b) az állam vagy a helyi önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság
tulajdonában lévő – (2) bekezdés szerinti – helyiség tekintetében fennálló bérleti szerződés alapján.
(2) Az (1) bekezdés alapján azon helyiség tekintetében nem követelheti a bérbeadó a bérleti díjat, amely esetében
a bérleti szerződés – az 1–31. pont szerinti tevékenységre vonatkozóan – e rendelet hatálybalépését megelőzően
létrejött, és amelyben a bérlő 2021. március 3. napján
1. iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem,
2. audio-, videoberendezés kiskereskedelem,
3. textil-kiskereskedelem,
4. villamos háztartási készülék kiskereskedelem,
5. bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelem,
6. könyv-kiskereskedelem,
7. papíráru-kiskereskedelem,
8. zene-, videofelvétel kiskereskedelem,
9. sportszer-kiskereskedelem,
10. játék-kiskereskedelem,
11. ruházat kiskereskedelem,
12. lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem,
13. óra-, ékszer-kiskereskedelem,
14. egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelem,
15. használtcikk bolti kiskereskedelem,
16. videokazetta, lemez kölcsönzése,
17. egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése,
18. egyéb foglalás,
19. szerencsejáték, fogadás tevékenységet, kivéve a totózó és lottózó,
20. szórakoztatóelektronikai cikk javítása,
21. lábbeli, egyéb bőráru javítása,
22. bútor, lakberendezési tárgy javítása,
23. óra-, ékszerjavítás,
24. egyéb személyi, háztartási cikk javítása,
25. fodrászat, szépségápolás,
26. m.n.s. egyéb személyi szolgáltatás,
27. virág-, koszorú- és dísznövény-kiskereskedelem,
28. oktatási intézményben működő vállalkozások esetén egyéb vendéglátás,
29. járművezetés oktatás,
30. m.n.s. egyéb oktatás,
31. oktatást kiegészítő
tevékenységet végzett.
(3) A (2) bekezdés 14. pontja szerinti tevékenységet végzőre nem terjed ki az (1) bekezdés szerinti rendelkezés,
ha a tevékenységet végző az optikai és a mezőgazdasági tevékenységet tényleges főtevékenységként folytatja.
(4) A (2) bekezdés 17. pontja szerinti tevékenységet végzőre nem terjed ki az (1) bekezdés szerinti rendelkezés,
ha a tevékenységet végző az építési és szerelési munkához kapcsolódó cikkek kölcsönzését tényleges
főtevékenységként végzi.
(5) A (2) bekezdés 24. pontja szerinti tevékenységet végzőre nem terjed ki az (1) bekezdés szerinti rendelkezés,
ha a tevékenységet végző a kerékpárok javítása tevékenységet tényleges főtevékenységként folytatja.
(6) A (2) bekezdésnek megfelelő helyiség tekintetében fennálló bérleti szerződés alapján e rendelet hatálybalépése
előtt az (1) bekezdés szerinti időszakra már megfizetett bérleti díjat 2021. március 16. napjáig a bérbeadó köteles
a bérlőnek visszafizetni.”

4. Záró rendelkezések
11. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 8. § 2021. április 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 106/2021. (III. 5.) Korm. rendelete
az egészségügyi szolgálatra berendelés és az egészségügyi szolgáltatás biztosításának veszélyhelyzeti
különös szabályairól
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,
a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírusvilágjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.)
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt az országos kórház-főigazgató
– a (2) és (4) bekezdésben foglaltak kivételével – a (3) bekezdésben foglaltak szerint, határozattal berendelheti
egészségügyi szolgálat teljesítésére azon egészségügyi dolgozót, aki
a)
az egészségügyről szóló törvény szerinti működési nyilvántartásban érvényes bejegyzéssel szerepel, és
b)
e rendelet hatálybalépésének napján vagy azt követően nem állami vagy nem önkormányzati fenntartású
vagy tulajdonú egészségügyi szolgáltatónál egészségügyi tevékenységet végez, vagy kormányzati igazgatási
szervvel szolgálati jogviszonyban áll.
(2) Az (1) bekezdés szerinti berendelés nem alkalmazható
a)
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről
szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 13. pontja szerinti honvédelmi szervezet személyi állományára,
b)
a rendvédelmi szervek egészségügyi szolgáltatóinál dolgozók esetében,
c)
az egyházi fenntartású egészségügyi szolgáltató által foglalkoztatott egészségügyi dolgozó esetében,
d)
arra az egészségügyi dolgozóra, akinek a jogviszonya az egészségügyi dolgozók és egészségügyben
dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 530/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 1. §
(2) bekezdése alapján nem alakult át egészségügyi szolgálati jogviszonnyá, továbbá
e)
a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a háziorvosi ügyeleti feladat keretében egészségügyi tevékenységet
végző személyek esetében.
(3) Az egészségügyi dolgozót egészségügyi tevékenység végzésére állami vagy önkormányzati fenntartású
szolgáltatóhoz lehet az országos kórház-főigazgató által meghatározott időtartamra, de legfeljebb a veszélyhelyzet
megszűnéséig berendelni.
(4) Nem alkalmazható az (1) bekezdés
a)
az egészségügyi dolgozó várandóssága megállapításától a gyermeke hároméves koráig,
b)
az egészségügyi dolgozó gyermeke tizenhat éves koráig, ha gyermekét egyedül neveli,
c)
az egészségügyi dolgozó hozzátartozójának tartós, személyes gondozása esetén, vagy
d)
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti nyugellátásban részesülő egészségügyi
dolgozóra, ha nem kapott SARS-CoV-2 elleni védőoltást, valamint igazoltan 6 hónapon belül nem esett át
a COVID-19 betegségen.
(5) Az (1) bekezdés szerinti határozatban kijelölt egészségügyi szolgáltató és a berendelt személy között szerződés
jön létre, amely alapján a berendelt személy egészségügyi tevékenységet végez. A létrejött jogviszonyra
az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényt megfelelően kell alkalmazni.
(6) A berendelés ideje alatt a berendelt egészségügyi dolgozó tekintetében munkáltatónak az (1) bekezdés szerinti
határozatban kijelölt egészségügyi szolgáltató minősül.
(7) Az egészségügyi szolgálati jogviszonyra vonatkozó szabályok szerint megállapított, a feladatellátásért járó
pénzbeli ellentételezést az az egészségügyi szolgáltató biztosítja, ahol az egészségügyi dolgozó a berendelés
alapján egészségügyi tevékenységet végez. Az egészségügyi dolgozó jogosult a kijelölt munkahelyen történő
munkavégzéssel kapcsolatos utazási és szállásköltségeinek megtérítésére, azzal, hogy a költségtérítés mértékét,
módját és az elszámolási rendjét az országos kórház-főigazgató határozza meg.
(8) Az országos kórház-főigazgató berendelésről szóló határozata tartalmazza
a)
a munkavégzés helyét,
b)
a kijelölt munkahelyen történő munkavégzés kezdő és befejező időpontját és
c)
a kijelölt munkahelyen történő munkavégzéshez kapcsolódó szállási és utazási feltételeket.
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(9) Az (1) bekezdés szerinti határozat azonnal végrehajtható. Az országos kórház-főigazgató a határozatát visszavonja,
ha az egészségügyi dolgozó által jelzett, a (4) bekezdésben felsorolt mentességi ok valamelyike fennáll.
(10) Az egészségügyi dolgozó berendelésekor fennálló munkavégzésre irányuló jogviszonya a berendelés időtartama
alatt nem szüntethető meg.
2. §

(1) A veszélyhelyzet ideje alatt az országos kórház-főigazgató, kártalanítás mellett, határozattal bármely – nem állami
vagy önkormányzati fenntartású vagy tulajdonú – egészségügyi szolgáltatót kötelezheti a SARS-CoV-2 vírus elleni
védekezéshez szükséges ingatlan, valamint ingó eszközök és felszerelések rendelkezésre bocsátására a kijelölt állami
vagy önkormányzati fenntartású vagy tulajdonú egészségügyi intézmény részére.
(2) A kártalanítást a kötelezett egészségügyi szolgáltató kérelmére kell megállapítani. A kérelmet az országos
kórház-főigazgatóhoz kell benyújtani. A kérelmet a benyújtástól számított 60 napon belül kell elbírálni.
(3) A kártalanítás fedezetét a központi költségvetés az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium
költségvetési fejezetében az Országos Kórházi Főigazgatóság költségvetésében biztosítja.
(4) A kártalanítás összegének megállapításánál figyelembe kell venni
a)
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának szabályait,
b)
az igénybevétel tárgyának használatra történő átengedéséért a használat során bekövetkezett
értékcsökkenés mértékét,
c)
ingó és ingatlan dolog állagában okozott kárnál a dolog szakszerű helyreállításának, kijavításának költségét,
d)
az igénybevétel tárgyának az igénybevétel napján nyilvántartott könyv szerinti értékét,
e)
a biztosítás alapján megtérülő összeget.
(5) A kártalanítást pénzben kell megállapítani és megtéríteni.
(6) A kártalanítás megfizetésére a döntés véglegessé válásának napjától számított 45 napon belül kerül sor.
(7) A ténylegesen felmerült kárát és költségét az (1) bekezdés szerinti egészségügyi szolgáltató igényelheti. Nem
jár kártalanítás, ha az ingó és ingatlan rendelkezésre bocsátása nem akadályozta az igénybevétel tárgyának
rendeltetésszerű használatát.

3. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

4. §

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 107/2021. (III. 5.) Korm. rendelete
a rezidenseknek a veszélyhelyzeti betegellátásban történő részvételével kapcsolatos egyes kérdésekről
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,
a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírusvilágjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.)
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az országos kórház-főigazgató az egészségügyi szolgálati
jogviszonyban álló rezidens számára a rezidens elsődleges képzési helyének minősülő egészségügyi szolgáltatótól
eltérő egészségügyi szolgáltatót jelölhet ki a munkavégzés helyeként, ha azt a koronavírus-világjárvány
következményeinek elhárítása vagy egyéb ellátási érdek indokolja.
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(2) Az (1) bekezdés alapján kijelölt egészségügyi szolgáltató vezetőjének utasításai szerint a rezidens részt vesz
az egészségügyi szolgáltató feladatkörébe tartozó egészségügyi tevékenység végzésében.
(3) Az (1) bekezdés szerinti munkavégzés időtartama tizenkét hónapos időszak alatt összesen a negyvennégy beosztás
szerinti munkanapot vagy háromszázötvenkét órát nem haladhatja meg azzal, hogy az (1) bekezdés szerinti
munkavégzés időtartama a rezidens szakképzésének gyakorlati idejébe beszámít.
(4) Nem alkalmazható az (1) bekezdés
a)
a rezidens várandóssága megállapításától a gyermeke hároméves koráig,
b)
ha a rezidens a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerint nagycsaládos,
c)
a rezidens gyermeke tizenhat éves koráig, ha gyermekét egyedül neveli,
d)
a rezidens hozzátartozójának tartós, személyes gondozása esetén,
e)
ha a rehabilitációs szakértői szerv legalább ötvenszázalékos mértékű egészségkárosodást állapított meg
a rezidens esetében.
(5) Az országos kórház-főigazgató a rezidenst legalább tíz munkanappal korábban írásban tájékoztatja
a)
a munkavégzés kijelölés szerinti helyéről,
b)
a kijelölt munkahelyen történő munkavégzés időtartamáról,
c)
a kijelölt munkahelyen történő munkavégzés idejére járó illetményéről és
d)
a kijelölt munkahelyen történő munkavégzéshez kapcsolódó szállási és utazási kérdésekről.
(6) A rezidens az (5) bekezdés szerinti tájékoztatást követő három munkanapon belül köteles jelezni, ha a kijelölt
munkahelyen történő munkavégzés a (4) bekezdésbe ütközik, vagy számára aránytalan sérelemmel járna.
(7) A rezidens az (1) bekezdés szerinti munkavégzés időtartamára jogosult
a)
az egészségügyi szolgálati munkaszerződésében foglalt illetményére, amit a rezidens elsődleges képzési
helyének minősülő egészségügyi szolgáltató biztosít, és
b)
a kijelölt munkahelyen történő munkavégzéssel kapcsolatos utazási és szállásköltségeinek megtérítésére
azzal, hogy a költségtérítés mértékét, módját és elszámolási rendjét az országos kórház-főigazgató határozza meg.
2. §		
Az 1. §-ban foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni a honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban lévő
rezidensekre, hogy az országos kórház-főigazgató helyett a honvédelmi miniszter jelölheti ki a munkavégzés
helyeként a rezidens elsődleges képzési helyétől eltérő egészségügyi szolgáltatót, valamint a honvédelmi miniszter
tesz eleget az 1. § (5) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettségnek, és határozhatja meg az 1. § (7) bekezdés
b) pontjában foglalt költségtérítés mértékét, módját és elszámolási rendjét.
3. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

4. §

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 108/2021. (III. 5.) Korm. rendelete
a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) 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 koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §
(1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A SARS-CoV-2 koronavírus (a továbbiakban: koronavírus) elleni védettség igazolása]
„b) az Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált COVID-19
oltóanyaggal történt védőoltás (a továbbiakban: oltottság)”
[tényének az igazolásával történik.]
2. §

(1) Az R. 2. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (4) bekezdés szerinti vizsgálatot megelőzően az érintettnek a Magyarországon működő egészségügyi
szolgáltatót tájékoztatnia kell arról, hogy a koronavírus elleni ellenanyag kimutatására szolgáló laboratóriumi
vizsgálatot a védettségi igazolvány kiállítása céljából kéri.
(4b) A (4a) bekezdés szerinti tájékoztatás esetén a Magyarországon működő egészségügyi szolgáltató a leletet,
a) ha az elvégzett laboratóriumi vizsgálat az érintett szervezetében valamely koronavírus elleni ellenanyag
tekintetében pozitív eredményt hozott, az „Az igénylő szervezetében a koronavírus elleni ellenanyag jelen van.”
szöveggel,
b) ha az elvégzett laboratóriumi vizsgálat az érintett szervezetében egyetlen koronavírus elleni ellenanyag
tekintetében sem hozott pozitív eredményt, az „Az igénylő szervezetében a koronavírus elleni ellenanyag nincs
jelen.” szöveggel
látja el.”
(2) Az R. 2. § (6) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A védettségi igazolványt – a (3) bekezdés szerinti esetben – a jogosult természetes személy részére Budapest Főváros
Kormányhivatala (a továbbiakban: hatóság)]
„c) ha az oltás beadására 2021. március 1. napját megelőzően került sor, 2021. március 15. napjáig,
d) ha az oltás beadására 2021. március 1. napját követően került sor, 8 napon belül”
[hivatalból állítja ki.]

3. §		
Az R. a következő 10. §-sal egészül ki:
„10. § (1) E rendeletnek a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 108/2021. (III. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 2. § (4a) és
(4b) bekezdése hatálybalépése előtt a 2. § (4) bekezdése szerint védettségi igazolvány kiállítása céljából
a Magyarországon működő egészségügyi szolgáltató által laboratóriumban elvégzett vizsgálat eredménye alapján
abban az esetben állítható ki a védettségi igazolvány, ha a lelet egy vagy több koronavírus elleni ellenanyag
tekintetében pozitív eredményt hozott.
(2) Ha a Módr1. hatálybalépése előtt az alapimmunizáláshoz két oltás volt szükséges, e rendeletnek a Módr1.-gyel
megállapított 1. § (1) bekezdés b) pontját, valamint 2. § (6) bekezdés c) és d) pontját azon személyekre is alkalmazni
kell, akik a Módr1. hatálybalépése előtt kapták meg az első oltásukat.”
4. §		
Az R. 2. § (9) bekezdésében a „védőanyagnak” szövegrész helyébe az „ellenanyagnak” szöveg lép.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 109/2021. (III. 5.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.)
Korm. rendelet és a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó
rendkívüli intézkedésekről szóló 548/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló
2011. évi CXIII. törvény 81. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében 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 idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló
484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.)
Korm. rendelet 20. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Magyar Honvédség a veszélyhelyzet ideje alatt a (2) bekezdésben meghatározott feladatokon túl az Operatív
Törzs felkérése alapján közreműködik a SARS-CoV-2 koronavírus elleni tömeges oltási feladatok biztosításában
a kapacitásai, valamint az egyéb, a veszélyhelyzet és a járványügyi készültség ideje alatt ellátandó feladatai
teljesíthetősége figyelembevétele mellett.”

2. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó rendkívüli
intézkedésekről szóló 548/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó rendkívüli intézkedésekről
szóló 548/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A honvéd tisztjelölt a Hjt. 230. § (5) bekezdésétől eltérően a veszélyhelyzet megszűnéséig a Hvt. 36. §
(1) bekezdés k) pontja szerinti feladat ellátására is vezényelhető, amely esetben a Hvt. e feladat ellátására vonatkozó
rendelkezéseit a honvéd tisztjelöltre is alkalmazni kell.
(9) A (8) bekezdés szerinti feladat ellátására vezényelt honvéd tisztjelölt napi szolgálatteljesítése tekintetében
a Hjt. 225. § (2) bekezdésétől eltérően a Hjt. 96. és 101. §-át kell alkalmazni.”
3. §		
Az R. 1. § (1) bekezdésében a „2011. évi CXIII. törvény” szövegrész helyébe a „2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban:
Hvt.)” szöveg, az „(a továbbiakban együtt: vezényelt állomány) naponta” szövegrész helyébe az „(a továbbiakban együtt:
vezényelt állomány), valamint a Hjt. 1. § (1) bekezdése szerinti honvéd tisztjelöltek naponta” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 110/2021. (III. 5.) Korm. rendelete
a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról szóló 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet, valamint
a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.)
Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 71. § 2. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 71. § 1. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról szóló 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról szóló 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2014.
(XII. 12.) Korm. rendelet] a következő 1/A. és 1/B. §-sal egészül ki:
„1/A. § Haltermelési létesítményben jogosulatlanul horgászó vagy haltermelési létesítmény partján halfogásra
jogosító okmányok nélkül halfogásra alkalmas állapotban lévő horgászkészséggel tartózkodó és jogosultságát
a halgazdálkodási hatóságnál 15 napon belül nem igazoló személlyel szemben kiszabható halvédelmi bírság
mértéke az állami horgászjegy vagy turista állami horgászjegy hiánya esetén: 10 000–30 000 forint.
1/B. § Az egy időben horgászatot és rekreációs halászatot folytató személlyel szemben kiszabható halvédelmi bírság
mértéke 20 000–50 000 forint.”
2. §		
A 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet 2. §-a a következő d) ponttal egészül ki:
(A jogosulatlanul halászó személlyel szemben kiszabható halvédelmi bírság mértéke)
„d) nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen – a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi
CII. törvény (a továbbiakban: Hhvtv.) 35. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel – folytatott halászati tevékenység
esetén: 50 000–500 000 forint.”
3. §		
A 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet 4. § l) és m) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: Hhvtv.) által tiltott vagy nem
megengedett eszközzel vagy módon, vagy tilalmi időben történő horgászat vagy halászat esetén a halvédelmi bírság
mértéke]
„l) az állami halászjegyhez kötött halászeszközzel történő halászat esetén, a területi jegyen feltüntetett eszköztől
vagy eszközöktől az eszközben, a méretben vagy a darabszámban történő eltérés, továbbá a halgazdálkodás és
a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott jelölés nélküli vagy
nem a halászati tevékenység végzésére jogosult jelölésével ellátott eszköz használata esetén, valamint kihelyezett
varsák esetén az eszközök között mért, minimálisan előírt távolság be nem tartása esetén: 50 000–200 000 forint,
m) a halászati engedélyhez kötött halászeszközzel történő halászat esetén, a halászati engedélyben feltüntetett
eszköztől vagy eszközöktől az eszközben, a méretben vagy a darabszámban történő eltérés, továbbá
a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott
jelölés nélküli vagy nem a halászati tevékenység végzésére jogosult jelölésével ellátott eszköz használata esetén:
50 000–500 000 forint,”
4. §		
A 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § A horgász regisztráció, a halászati engedély, állami horgászjegy, turista állami horgászjegy, állami halászjegy
igénylése, halfogásra jogosító okmány kiváltása során valótlan adatot szolgáltató személlyel szemben kiszabható
halvédelmi bírság mértéke:
a) a halászattal, horgászattal vagy hal fogásával (gyűjtésével) összefüggésben szabálysértési vagy büntetőjogi
felelősség tárgyában valótlan nyilatkozat tétele vagy valótlan adat szolgáltatása esetén: 100 000 forint,
b) az érvényes állami horgászjeggyel – ideértve a turista állami horgászjegyet is –, állami halászjeggyel vagy
halászati engedéllyel való rendelkezésre vonatkozó valótlan nyilatkozat tétele vagy valótlan adat szolgáltatása
esetén: 50 000 forint,
c) a fogási napló leadására vonatkozó valótlan nyilatkozat tétele vagy valótlan adat szolgáltatása esetén:
10 000 forint.”
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5. §		
A 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § Halfogásra jogosító okmány kiváltására nem jogosult személy részére halfogásra jogosító okmányt értékesítő
személlyel szemben kiszabható halvédelmi bírság mértéke:
a) állami horgászjegy vagy területi jegy kiadása esetén: 100 000 forint,
b) állami halászjegy kiadása esetén: 200 000 forint.”
6. §		
A 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet a következő 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A. § (1) Nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületre területi jegyet kiadó, ott horgászatot engedélyező vagy
onnan térítés nélkül vagy térítésért őshonos halfaj egyedének elvitelét engedélyező személlyel szemben kiszabható
halvédelmi bírság mértéke 10 000–500 000 forint.
(2) A Hhvtv. 21. § (1a) bekezdésében meghatározott tilalmat megszegő személlyel szemben kiszabható halvédelmi
bírság mértéke 10 000–500 000 forint.
(3) Idegen és nem honos fajok egyedeit haltermelési létesítménybe engedély nélkül telepítő személlyel szemben
a kiszabható halvédelmi bírság mértéke 50 000–500 000 forint.
(4) Halászati engedély birtokában kifogott törzsállomány egyedét kereskedelmi forgalomba hozó személlyel
szemben a kiszabható halvédelmi bírság mértéke 200 000–500 000 forint.”
7. §		
A 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet 1. alcíme a következő 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A. § A Hhvtv. 34. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségét nem teljesítő személyre kiszabható
halvédelmi bírság mértéke 50 000–500 000 forint.”
8. §

(1) A 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A halgazdálkodásra jogosulttal szemben kiszabható halgazdálkodási bírság mértéke, ha a halgazdálkodásra jogosult)
„a) a halgazdálkodási terv benyújtására vonatkozó kötelezettségének vagy a halgazdálkodási terv teljesítésére
vonatkozó kötelezettségének a halgazdálkodási hatóság figyelmeztetése ellenére nem tesz eleget: 250 000–
5 000 000 forint,”
(2) A 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése a következő r) és s) ponttal egészül ki:
(A halgazdálkodásra jogosulttal szemben kiszabható halgazdálkodási bírság mértéke, ha a halgazdálkodásra jogosult)
„r) a Hhvtv. 52. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget: 50 000–100 000 forint,
s) olyan területi jegy funkciójú okmányt ad ki, mely nem tartalmazza a halgazdálkodás és a halvédelem egyes
szabályainak megállapításáról szóló miniszteri rendeletben a területi jegy esetében meghatározott kötelező tartalmi
elemeket: 10 000–100 000 forint.”
(3) A 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet 14. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A halgazdálkodási hatóság által a halgazdálkodásra nem jogosult természetes vagy jogi személyre kiszabható
halgazdálkodási bírság mértéke, ha a halgazdálkodási vízterületen halgazdálkodási tevékenységet folytat – ideértve
különösen a horgászat lehetővé tételét állami horgászjegy és horgász fogási napló vagy turista állami horgászjegy
és fogási napló nélkül –, továbbá ha jogosulatlan haltelepítést végez: 500 000–5 000 000 forint.”

9. §

(1) A 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az állami horgászjegy, turista állami horgászjegy, állami halászjegy váltásától, illetve a halászati engedély
kérelmezésétől való eltiltás (a továbbiakban együtt: eltiltás) időtartama:]
„b) az 1. § (1) bekezdésében, az 1/A. §-ban, az 1/B. §-ban, a 3. § b) pontjában, a 4. § q) és u) pontjában, a 12. §
(2) bekezdésében meghatározott esetekben: 3–12 hónap,”
(2) A 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az 5. §-ban, a 10/A. §-ban, a 11. §-ban, a 12. § (1) bekezdésében, a 13. §-ban meghatározottak esetében
a halgazdálkodási hatóság az eltiltás időtartamát a Hhvtv. 43. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével,
különösen a kiszabott halvédelmi bírság mértékéhez arányosítva 3 hónap és 3 év közötti időtartamban állapítja
meg.”

10. §		
A 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet
a)
1. § (1) bekezdés a) pontjában a „10 000–30 000” szövegrész helyébe a „30 000–50 000” szöveg,
b)
a 4. § nyitó szövegrészében az „A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény
(a továbbiakban: Hhvtv.)” szövegrész helyébe az „A Hhvtv.” szöveg,
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c)
d)
e)
lép.

4. § g) pontjában a „sorhoroggal, csapóhoroggal” szövegrész helyébe a „sorhoroggal, fenékhoroggal,
csapóhoroggal” szöveg,
4. § t) pontjában a „10 000–300 000” szövegrész helyébe a „10 000–500 000” szöveg,
14. § (1) bekezdés f ) pontjában a „halászati őrök” szövegrész helyébe a „halőrök” szöveg

11. §		
Hatályát veszti a 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet 3. § c) pontjában a „kereskedelmi, továbbá” szövegrész.

2. A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása
12. §		
A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet] 32. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) A Hhvtv. 56. § (1a) bekezdése tekintetében a Hhvtv. 56. § (4) és (5) bekezdése szerinti nyilvántartásba vétellel és
bejelentés fogadásával kapcsolatos feladatokat a NÉBIH látja el.”
13. §		
A 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 35. §-ában az „a halász” szövegrész helyébe az „az ahhoz tartozó halász” szöveg
lép.

3. Záró rendelkezések
14. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.
(2) A 2. alcím 2021. április 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 10/2021. (III. 5.) EMMI rendelete
a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet és
a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási
támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról
szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 18. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. §
(1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel
egyetértésben –,
a következőket rendelem el:

1. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet
módosítása
1. §		
A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 4. §-a a következő
(8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A háziorvos az alapellátás keretében az egyéb szakképesítésének megfelelő egészségügyi szolgáltatást is
nyújthat.”

2. A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek
társadalombiztosítási támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy
a támogatás megváltoztatásáról szóló 32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosítása
2. §		
A törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítő tápszerek társadalombiztosítási
támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló
32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet 5. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) Az (1) bekezdés szerinti módon és feltételek alapján rendelhet gyógyszert az a háziorvosi tevékenységet
végző, valamint rend- és honvédelmi alapellátási tevékenységet végző orvos is, aki a háziorvosi, házi gyermekorvosi
és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. § (4) és (4c) bekezdése szerinti szakorvosi
szakképesítéssel rendelkezik, ha szakképesítése megfelel a 2. és 3. mellékletben az adott szakképesítésre vonatkozó
rendelési feltételeknek, és a tevékenységre a NEAK-kal szerződést kötött.”

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

Dr. Kásler Miklós s. k.,
emberi erőforrások minisztere
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Az emberi erőforrások minisztere 11/2021. (III. 5.) EMMI rendelete
a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének
feltételeiről szóló 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet módosításáról
A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény 31. § (7) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés
11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről szóló
62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következő 47. §-sal egészül ki:
„47. § (1) A térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatásának 2018. április 1-jétől kezdődő finanszírozási
időszaka, valamint 2020. április 1-jétől kezdődő megvalósítási szakasza 2021. június 30-áig tart.
(2) A térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatásának igénybevételére irányuló pályázatot a 2021. évben
a módszertani központ – a 10. § (3) bekezdésétől eltérően – 2021. április 15-éig írja ki.
(3) A fenntartó a 2021. évben – a 32. § (1) bekezdés b) pontjától eltérően – 2021. július 31-éig június 30-ai
fordulónappal nyújtja be a féléves elszámolást a módszertani központhoz az igénybe vett alap- és kiegészítő
támogatásról.”
2. §		
A Rendelet
a)
9. § (1) bekezdésében az „az állami támogatás” szövegrész helyébe az „a támogatás” szöveg,
b)
3. melléklet 3. pontjában az „az állami támogatást” szövegrész helyébe az „a támogatást” szöveg
lép.
3. §		
Hatályát veszti a Rendelet 1. § (1) bekezdés 1. és 14. pontjában, II. Fejezetének címében, 10. § (1) bekezdésében,
17. § (3) bekezdésében és 23. § (3) bekezdés i) pontjában az „állami” szövegrész.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

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

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 12/2021. (III. 5.) ITM rendelete
a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes,
az Innovációs és Technológiai Minisztérium feladat- és hatáskörébe tartozó miniszteri rendeletek
módosításáról
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 12. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 14. alpontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
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az 5. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 7. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés
3. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben –,
a 8. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 9. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 16. alpontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 10. alcím tekintetében 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 116. § 18. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 11. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben –,
a 12. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 30. alpontjában és 48. §
(3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)
Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. § 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró agrárminiszterrel egyetértésben –,
a 13. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 3. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 14. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. és 25. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet
40. § (1) bekezdés 8. és 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben és a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,
a 15. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 5. és 18. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 16. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 20. alpontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 17. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés d) és o) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 18. alcím tekintetében a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 14. pont 14.1. és
14.3. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)
Korm. rendelet 116. § 18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 19. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés l) és w) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 5. és
18. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
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a 20. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 46. és 47. alpontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 18. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 21. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 15. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosítása
1. §		
A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet [a továbbiakban: 5/1990. (IV. 12.)
KöHÉM rendelet]
a)
14. § (15) bekezdésében a „12/A. § (2) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe a „közúti közlekedésre
vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról szóló 511/2017.
(XII. 29.) Korm. rendelet 7/A. § (2) bekezdése szerinti” szöveg,
b)
24. § (3) bekezdésében a „(2) bekezdés szerint” szövegrész helyébe a „közlekedési hatóság által” szöveg,
c)
12. számú melléklet 3.3. pontjában a „12/A. § (7) bekezdés c)–g) pontjában szereplő” szövegrész helyébe
a „közúti közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási
szabályokról szóló 511/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 7/A. § (7) bekezdés c)–g) pontjában meghatározott”
szöveg,
d)
12. számú melléklet 3.3. pontjában a „12/A. § (2) bekezdés c) pontjában” szövegrész helyébe a „közúti
közlekedésre vonatkozó közigazgatási hatósági ügyekben alkalmazandó kiegészítő eljárási szabályokról szóló
511/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 7/A. § (2) bekezdés b) pontjában” szöveg
lép.
2. §		
Hatályát veszti az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
a)
12/A. § (1) és (2)–(9) bekezdése,
b)
24. § (2) bekezdése,
c)
26. § (2) bekezdése.

2. A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló
1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet módosítása
3. §		
Hatályát veszti a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.)
KHVM rendelet 12. § (2) bekezdése.

3. A hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről szóló
28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet módosítása
4. §		
Hatályát veszti a hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről szóló 28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet
„A hajózási engedély visszavonása” alcíme.

4. A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége
feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló
13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet módosítása
5. §		
Hatályát veszti a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről,
az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet 12. § (2) és (3) bekezdése.

5. A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet módosítása
6. §		
Hatályát veszti a hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 10. § (1) bekezdése.
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6. A földi kiszolgálás feltételeiről és engedélyezésének rendjéről szóló
7/2002. (I. 28.) KöViM rendelet módosítása
7. §		
A földi kiszolgálás feltételeiről és engedélyezésének rendjéről szóló 7/2002. (I. 28.) KöViM rendelet
a)
17. § (2) bekezdésében az „Amennyiben a légiközlekedési hatóság az engedélyt a 9. § ” szövegrész helyébe
a „Ha a légiközlekedési hatóság az engedélyt a légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi szabályairól
szóló kormányrendelet” szöveg,
b)
18. § (5) bekezdésében a „9. §” szövegrész helyébe a „légiközlekedési hatóság kiegészítő eljárásjogi
szabályairól szóló kormányrendelet” szöveg
lép.
8. §		
Hatályát veszti a földi kiszolgálás feltételeiről és engedélyezésének rendjéről szóló
7/2002. (I. 28.) KöViM rendelet
a)
„Az engedély felfüggesztése” alcíme,
b)
„Az engedély visszavonása” alcíme.

7. A hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló
21/2002. (XI. 8.) GKM–ESZCSM együttes rendelet módosítása
9. §		
Hatályát veszti a hajózási egészségi alkalmasság feltételeiről és vizsgálati rendjéről szóló 21/2002. (XI. 8.)
GKM–ESZCSM együttes rendelet
a)
4. § (8)–(10) bekezdése,
b)
6/C. §-a,
c)
9. § (1) bekezdésében az „ , illetve a 4. § (9) bekezdésében meghatározott esetben a hajózási hatóság,”
szövegrész.

8. A kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmények általános üzemeltetési
szabályairól, valamint az üzemeltetési szabályzatok alkalmazásáról szóló
49/2002. (XII. 28.) GKM rendelet módosítása
10. §		
Hatályát veszti a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmények általános üzemeltetési
szabályairól, valamint az üzemeltetési szabályzatok alkalmazásáról szóló 49/2002. (XII. 28.) GKM rendelet 3. §
(3) bekezdése.

9. A nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeiről szóló
101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet módosítása
11. §		
Hatályát veszti a nemzetközi közúti áru- és személyszállítás végzésének egyes feltételeiről szóló 101/2003. (XII. 23.)
GKM rendelet 2. számú melléklet IV. fejezet 1.4. pontja.

10. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának
részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosítása
12. §		
Hatályát veszti a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes
szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet
a)
3. § (2) bekezdésében az „– a 37. §-ban említett képző szervek kivételével –” szövegrész,
b)
33/E. § (2) bekezdése,
c)
37. §-a.
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11. A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló
26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet módosítása
13. §		
Hatályát veszti a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes
rendelet
a)
13. §-a,
b)
18/C. § (4) bekezdése.

12. A közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló
77/2009. (XII. 15.) KHEM–IRM–KvVM együttes rendelet módosítása
14. §		
Hatályát veszti a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.)
KHEM–IRM–KvVM együttes rendelet 7. §-a.

13. Az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatról szóló 13/2010. (III. 4.) KHEM rendelet módosítása
15. §		
Hatályát veszti az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatról szóló 13/2010. (III. 4.) KHEM rendelet
a)
5. § (5) és (6) bekezdése,
b)
52. § (6) bekezdése.

14. Az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos
bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és
a bírságok felhasználásának rendjéről szóló 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet módosítása
16. §		
Az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos bírságolással
összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok felhasználásának
rendjéről szóló 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet
a)
1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat A:4 mezőjében a „Csongrád megyei” szövegrész helyébe
a „Csongrád-Csanád megyei” szöveg,
b)
1. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat A:7 mezőjében a „Csongrád MRFK” szövegrész helyébe
a „Csongrád-Csanád MRFK” szöveg,
c)
1. melléklet 6. pontjában az „10023002-00283494-20000002” szövegrész helyébe az „10032000-0104004700000000” szöveg
lép.
17. §		
Hatályát veszti az egyes közúti közlekedési szabályokra vonatkozó rendelkezések megsértésével kapcsolatos
bírságolással összefüggő hatósági feladatokról, a bírságok kivetésének részletes szabályairól és a bírságok
felhasználásának rendjéről szóló 42/2011. (VIII. 11.) NFM rendelet 6. §-a.

15. A légijárművek és légijármű komponensek karbantartásának személyi jogosításairól és képzési
követelményeiről szóló 13/2012. (III. 6.) NFM rendelet módosítása
18. §		
Hatályát veszti a légijárművek és légijármű komponensek karbantartásának személyi jogosításairól és képzési
követelményeiről szóló 13/2012. (III. 6.) NFM rendelet
a)
2. § 9. pontja,
b)
7. alcím címe.

16. A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR)
„A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet módosítása
19. §		
Hatályát veszti a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR)
„A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról szóló 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet 1. melléklet 17. pont
17.3. alpontja.
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17. A légijárművek gyártásáról, építéséről és műszaki alkalmasságáról szóló
21/2015. (V. 4.) NFM rendelet módosítása
20. §		
Hatályát veszti a légijárművek gyártásáról, építéséről és műszaki alkalmasságáról szóló 21/2015. (V. 4.) NFM rendelet
a)
25. §-a,
b)
33. § (6) bekezdése,
c)
44. § (7) bekezdése,
d)
104. §-a,
e)
131. §-a.

18. A vasúti járművek karbantartását, javítását és időszakos vizsgálatát végző műhelyekről szóló
24/2016. (VII. 18.) NFM rendelet módosítása
21. §		
A vasúti járművek karbantartását, javítását és időszakos vizsgálatát végző műhelyekről szóló 24/2016. (VII. 18.)
NFM rendelet [a továbbiakban: 24/2016. (VII. 18.) NFM rendelet] 17. § (5) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(5) Az időszakos és rendkívüli vizsgálati tevékenység szünetelésére a 6. § (3) bekezdésében foglaltakat kell
alkalmazni.”
22. §		
Hatályát veszti a 24/2016. (VII. 18.) NFM rendelet
a)
7–9. §-a,
b)
17. § (6) bekezdése.

19. A légijármű és a repülőeszköz személyzet, valamint a repülésüzemi tiszt képzéséről,
vizsgáztatásáról, engedélyeiről és a képzésükben részt vevő képző szervezetek engedélyezéséről szóló
53/2016. (XII. 16.) NFM rendelet módosítása
23. §		
Hatályát veszti a légijármű és a repülőeszköz személyzet, valamint a repülésüzemi tiszt képzéséről, vizsgáztatásáról,
engedélyeiről és a képzésükben részt vevő képző szervezetek engedélyezéséről szóló 53/2016. (XII. 16.)
NFM rendelet 52. alcíme.

20. A menetíró készülékről szóló 75/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosítása
24. §		
Hatályát veszti a menetíró készülékről szóló 75/2016. (XII. 29.) NFM rendelet
a)
8. §-a,
b)
7. alcíme,
c)
26. §-a,
d)
30. §-a.

21. A gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről,
az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre
vonatkozó kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről szóló
42/2017. (XII. 11.) NGM rendelet módosítása
25. §		
Hatályát veszti a gázszerelők és gázkészülék-javítók tevékenysége folytatásának részletes feltételeiről,
az e tevékenységek bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről, valamint az e tevékenységekre vonatkozó
kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekről szóló 42/2017. (XII. 11.)
NGM rendelet 5. §-a.

1527

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 37. szám

22. Záró rendelkezések
26. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

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

A köztársasági elnök 105/2021. (III. 5.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. §
(3) bekezdése alapján – az innovációért és technológiáért felelős miniszternek a fenntartóval egyetértésben tett
javaslatára – Takáts Elődöt 2021. március 10. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.
Budapest, 2021. március 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. március 4.
		
		

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

KEH ügyszám: KEH/01043-2/2021.

A Kormány 1096/2021. (III. 5.) Korm. határozata
az ország működéséhez szükséges stratégiai célú állami és nem állami gazdasági társaságok és szervezetek
veszélyhelyzetben történő támogatásáról
A Kormány
1. továbbra is elkötelezett a veszélyhelyzet alatt az ország működése tekintetében az egészségügyi ellátáshoz
kapcsolódó szolgáltatások és a létfontosságú tevékenységek folyamatos működőképességének fenntartásában,
ennek érdekében továbbra is együtt kíván működni az ország működéséhez szükséges stratégiai célú állami és nem
állami gazdasági társaságokkal és egyéb szervezetekkel (a továbbiakban együtt: Szervezetek),
2. az 1. pont szerinti feladatra tekintettel a Kormány a járványügyi készültség során működő Operatív Törzs feladatairól
szóló 286/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján létrehozott Operatív Törzs és a Szervezetek közötti
hatékony kommunikáció és együttműködés elősegítése érdekében biztosítja a veszélyhelyzeti kapcsolattartó
intézményét,
3. felhívja a honvédelmi minisztert, hogy
a)
a belügyminiszterrel együttműködve biztosítsa a 2. pont szerinti feladat ellátásában résztvevő állományt, és
b)
jelölje ki a veszélyhelyzeti kapcsolattartókat,
Felelős:
az a) alpont tekintetében a honvédelmi miniszter és a belügyminiszter
a b) alpont tekintetében a honvédelmi miniszter
Határidő:
azonnal
4. felhívja a honvédelmi minisztert, hogy a Szervezeteket azonosítsa be, és a beazonosítást követően kezdeményezze
a Szervezetekkel való együttműködést,
Felelős:
honvédelmi miniszter
Határidő:
azonnal
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5. felhívja a honvédelmi minisztert, hogy a veszélyhelyzeti kapcsolattartók munkáját irányítsa és koordinálja,
Felelős:
honvédelmi miniszter
Határidő:
folyamatos
6. a 2–5. pontban foglaltakat 2021. március 22-ig rendeli alkalmazni,
7. visszavonja az ország működéséhez szükséges létfontosságú állami és nem állami gazdasági társaságok
veszélyhelyzeti feladat-ellátásának szakmai támogatásáról szóló 1109/2020. (III. 18.) Korm. határozatot.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1097/2021. (III. 5.) Korm. határozata
a 2020. évben kedvezményes villamos energia felhasználásra jogosult költségvetési intézmények
kijelöléséről
A Kormány
1. a költségvetési intézmények fosszilis energia felhasználásának csökkentése érdekében napelemes villamosenergiatermelő erőmű működtetéséről szóló 232/2015. (VIII. 20.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a 2020. évi
kedvezményes árú villamos energia felhasználására a költségvetési intézményeket az 1. mellékletben foglaltak szerint
jelöli ki;
2. visszavonja a 2020. évben kedvezményes villamos energia felhasználásra jogosult költségvetési intézmények
kijelöléséről szóló 1730/2019. (XII. 19.) Korm. határozatot.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1097/2021. (III. 5.) Korm. határozathoz
A 2020. évben kedvezményes villamos energia felhasználásra jogosult végfelhasználók
A
1.

Költségvetési intézmény neve

B
Felhasználási hely címe

C

D

Felhasználható

Megtermelt

energiamennyiség

energiamennyiséghez

(MWh)

viszonyított arány (%)

2.

Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági
Technikum, Szakképző Iskola és
Kollégium

7100 Szekszárd, Palánk 19.

41

0,4320

3.

Kisalföldi ASzC Vépi Mezőgazdasági
Technikum, Szakképző Iskola és
Kollégium

9751 Vép, Szent Imre u. 36–38.

164

1,7281

4.

Szentannai Sámuel Református
Gimnázium, Technikum és Kollégium

5300 Karcag, Szentannai Sámuel u. 18.

24

0,2529

5.

AASzC Bedő Albert Erdészeti Technikum,
Szakképző Iskola és Kollégium

6783 Ásotthalom, Kiss Ferenc krt. 76.

36

0,3793

6.

Kisalföldi ASzC Dr. Entz Ferenc
Mezőgazdasági Technikum,
Szakképző Iskola és Kollégium

2481 Velence, Ország út 19.

39

0,4110
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7.

AASzC Kétegyházai Mezőgazdasági
Szakgimnázium, Szakközépiskola és
Kollégium

5741 Kétegyháza, Gyulai út 6.

29

0,3056

8.

Kisalföldi ASzC Herman Ottó
Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Technikum, Szakképző Iskola és
Kollégium

9700 Szombathely, Ernuszt Kelemen u. 1.

56

0,5901

9.

Északi ASzC Széchenyi István
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Technikum, Szakképző Iskola és
Kollégium

4220 Hajdúböszörmény,
Radnóti Miklós u. 3.

36

0,3793

10.

Kisalföldi ASzC Roth Gyula
Mezőgazdasági Technikum, Szakképző
Iskola és Kollégium

9400 Sopron, Csarnok u. 1.

26

0,2740

11.

Déli ASzC Széchenyi Zsigmond
Mezőgazdasági Technikum,
Szakképző iskola és Kollégium

8734 Somogyzsitfa, Ady E. u. 8.

49

0,5163

12.

Kisalföldi ASzC Szent István
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Technikum és Szakképző Iskola

8111 Székesfehérvár, Ady Endre utca 17.

52

0,5479

13.

Kisalföldi ASzC Szent István
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Technikum és Szakképző Iskola

8111 Székesfehérvár, Palotai út 117.

52

0,5479

14.

Kisalföldi ASzC Szombathelyi
Élelmiszeripari és Földmérési Technikum,
Szakképző Iskola és Kollégium

9700 Szombathely, Kismezei utca 1–3.

29

0,3056

15.

Északi ASzC Vay Ádám Gimnázium,
Mezőgazdasági Technikum,
Szakképző Iskola és Kollégium

4561 Baktalórántháza, Naményi út 7.

72

0,7587

16.

Kisalföldi ASzC Batthyány Lajos
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari
Technikum, Szakképző Iskola és
Kollégium

8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 2.

53

0,5585

17.

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság

7622 Pécs, Légszeszgyár u. 8.

161

1,6965

18.

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság

5900 Orosháza, Gyopárosi utca 1–3.

68

0,7165

19.

Bács-Kiskun Megyei
Rendőr-főkapitányság

6000 Kecskemét, Batthyány utca 14.

267

2,8135

20.

Csongrád-Csanád Megyei
Rendőr-főkapitányság

6933 Nagylak, Külterület

124

1,3066

21.

Hajdú-Bihar Megyei
Rendőr-főkapitányság

4115 Ártánd, Külterület

191

2,0126

22.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Rendőr-főkapitányság

4300 Nyírbátor, Bocskai I. u. 2–4.

193

2,0337

23.

Vas Megyei Rendőr-főkapitányság

9700 Szombathely, Söptei út 85.

285

3,0032

24.

Komárom-Esztergom Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

2800 Tatabánya, Szent Borbála út 16.

75

0,7903

25.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5.

84

0,8851

26.

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság 3530 Miskolc, Vörösmarty u. 77.

88

0,9273

27.

Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

55

0,5796

Kisköre, duzzasztómű
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28.

B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és
Egyetemi Oktatókórház

3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72–76.

520

5,4795

29.

Bács-Kiskun Megyei Kórház
a Szegedi Tudományegyetem Általános
Orvostudományi Kar Oktató Kórháza

6000 Kecskemét, Nyíri út 38.

520

5,4795

30.

Békés Megyei Központi Kórház,
Dr. Réthy Pál Tagkórház

5600 Békéscsaba, Gyulai út 18.

520

5,4795

31.

Békés Megyei Központi Kórház,
Pándy Kálmán Tagkórház

5700 Gyula, Semmelweis utca 1.

520

5,4795

32.

Csolnoky Ferenc Kórház

8200 Veszprém, Kórház u. 1.

489

5,1528

33.

Dunaújvárosi Egyetem

2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/a

195

2,0548

34.

Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona

8713 Kéthely, Magyari u. 35.
(kp. telephely)

120

1,2645

35.

Somogy Megyei Gondviselés Szociális
Otthon

7531 Kőkút-Gyöngyöspuszta,
Gyöngyöspuszta 1.

87

0,9168

36.

MH 12. Arrabona Légvédelmi
Rakétaezred

9027 Győr, Likócs 1.

380

4,0042

37.

MH 54. Veszprém Radarezred
12. Radarszázad

Juta, külterület

188

1,9810

38.

MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis

6000 Kecskemét, Reptéri út 4.

462

4,8683

39.

MH Anyagellátó Raktárbázis Pusztavacsi
Objektum

2378 Pusztavacs, Dánszentmiklósi út

180

1,8967

40.

MH 54. Veszprém Radarezred

8200 Veszprém,
Kittenberger Kálmán utca 1–3.

461

4,8577

41.

MH Egészségügyi Központ VI. sz.
telephely – Hévízi Rehabilitációs Intézet

8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 7.

195

2,0548

42.

MH Rekreációs Kiképzési és Konferencia
Központ

8172 Balatonakarattya,
Tompa Mihály utca 1.

403

4,2466

43.

Békéscsabai Szakképzési Centrum

5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1.

50

0,5269

44.

Békéscsabai Szakképzési Centrum
Trefort Ágoston Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma

5600 Békéscsaba, Puskin tér 1.

22

0,2318

45.

Békéscsabai Szakképzési Centrum
Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma és 5600 Békéscsaba, Gyulai út 53–57.
Kollégiuma

20

0,2107

46.

Debreceni Szakképzési Centrum
Vegyipari Technikum

4024 Debrecen, Csapó utca 29–33.

21

0,2213

47.

Győri Szakképzési Centrum
Lukács Sándor Mechatronikai és
Gépészeti Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma

9027 Győr, Mártírok útja 13–15.

90

0,9484

48.

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum
Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási
Nyelvű Középiskolája, Turisztikai és
Vendéglátóipari Szakképző Iskolája

9024 Győr, Örkény István u. 8–10.

30

0,3161

49.

Győri Szolgáltatási Szakképzési
Centrum Haller János Általános Iskolája,
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

9200 Mosonmagyaróvár,
Mosonvár utca 15.

29

0,3056
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50.

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum
Móra Ferenc Általános Iskolája és
Szakgimnáziuma

9023 Győr, Kodály Zoltán utca 20–24.

31

0,3267

51.

Gyulai Szakképzési Centrum

5700 Gyula, Szent István utca 38.

61

0,6428

52.

Kaposvári Szakképzési Centrum Eötvös
Loránd Műszaki Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma

7400 Kaposvár, Damjanich u. 17.

35

0,3688

53.

Kaposvári Szakképzési Centrum Eötvös
Loránd Műszaki Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma

7400, Kaposvár, Pázmány Péter u. 17.

21

0,2213

54.

Kaposvári Szakképzési Centrum
Eötvös Loránd Műszaki Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma

7400 Kaposvár, Virág u. 32.

29

0,3056

55.

Kaposvári Szakképzési Centrum
Noszlopy Gáspár Közgazdasági
Szakgimnáziuma

7400 Kaposvár, Szent Imre utca 2.

18

0,1897

56.

Kaposvári Szakképzési Centrum
Nagyatádi Ady Endre Gimnáziuma,
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma

7500 Nagyatád, Baross Gábor u. 10.

29

0,3056

57.

Karcagi Szakképzési Centrum
Varró István Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma

5300 Karcag, Varró utca 8.

30

0,3161

58.

Kiskunhalasi Szakképzési Centrum
Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos
Szakképző Iskolája és Kollégiuma

6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 34.

36

0,3793

59.

Kisvárdai Szakképzési Centrum
II. Rákóczi Ferenc Szakgimnázium és
Szakközépiskolája

4600 Kisvárda, Mártírok útja 8.

32

0,3372

60.

Kisvárdai Szakképzési Centrum
Móricz Zsigmond Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája

4900 Fehérgyarmat, Iskola köz 2.

47

0,4953

61.

Mátészalkai Szakképzési Centrum
Déri Miksa Szakgimnáziuma és
Kollégiuma

4700 Mátészalka, Baross László u. 9–11.

15

0,1581

62.

Mátészalkai Szakképzési Centrum
Gépészeti Technikum és Kollégium

4700 Mátészalka, Kölcsey u. 12.

25

0,2634

63.

Mátészalkai Szakképzési Centrum
Bethlen Gábor Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma

4300 Nyírbátor, Füveskert út 9.

46

0,4847

64.

Ózdi Szakképzési Centrum Surányi
Endre Technikum, Szakképző Iskola és
Kollégium

3700 Kazincbarcika, Irinyi út 1.

36

0,3793

65.

Pápai Szakképzési Centrum Acsády Ignác
Szakképző Iskolája

8500 Pápa, Erkel Ferenc utca 39.

23

0,2424

66.

Pápai Szakképzési Centrum Faller Jenő
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma

8100 Várpalota, Szent István út 1.

29

0,3056

67.

Soproni Szakképzési Centrum Vas- és
Villamosipari Szakképző Iskolája és
Gimnáziuma

9400 Sopron, Ferenczy János utca 7.

17

0,1791
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68.

Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi
6725 Szeged, Kálvária sgt. 84–86.
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

41

0,4320

69.

Szerencsi Szakképzési Centrum Tokaji
Kereskedelmi és Idegenforgalmi
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma

3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 5.

31

0,3267

70.

Székesfehérvári SZC Árpád
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma

8000 Székesfehérvár,
Seregélyesi út 88–90.

80

0,8430

71.

Székesfehérvári SZC
Széchenyi István Műszaki
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

8000 Székesfehérvár, Budai út 45.

38

0,4004

72.

Szolnoki Szakképzési Centrum
Sipos Orbán Szakképző Iskolája és
Kollégiuma

5000 Szolnok, Gyermekváros utca 1.

51

0,5374

73.

Tatabányai Szakképzési Centrum
Kereskedelmi, Vendéglátó és
Idegenforgalmi Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája

2800 Tatabánya, Kós Károly út 17.

16

0,1686

74.

Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari
Szakgimnáziuma

8200 Veszprém, Iskola utca 4.

32

0,3372

75.

Veszprémi Szakképzési Centrum
Jendrassik–Venesz Technikum

8200 Veszprém, Március 15. utca 5.

32

0,3372

76.

Baranya Megyei Kormányhivatal

7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1.

45

0,4742

77.

Baranya Megyei Kormányhivatal

7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

51

0,5374

78.

Békés Megyei Kormányhivatal

5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.

94

0,9905

79.

Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatal

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

254

2,6765

80.

Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatal

6800 Hódmezővásárhely,
Kálvin János tér 4.

50

0,5269

81.

Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal

9024 Győr, Jósika utca 16.

55

0,5796

82.

Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal

9022 Győr, Czuczor Gergely utca 36.

42

0,4426

83.

Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal

9028 Győr, Török Ignác utca 68.

52

0,5479

84.

Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal

2800 Tatabánya, Fő tér 4.

37

0,3899

85.

Somogy Megyei Kormányhivatal

7400 Kaposvár, Fő u. 37–39.

25

0,2634

86.

Somogy Megyei Kormányhivatal

7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs. Endre utca 28.

53

0,5585

9490

100%

Összesen:
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A Kormány 1098/2021. (III. 5.) Korm. határozata
a 2021. évben kedvezményes villamos energia felhasználásra jogosult költségvetési intézmények
kijelöléséről
A Kormány a költségvetési intézmények fosszilis energia felhasználásának csökkentése érdekében napelemes
villamosenergia-termelő erőmű működtetéséről szóló 232/2015. (VIII. 20.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján
a 2021. évi kedvezményes árú villamos energia felhasználására a költségvetési intézményeket az 1. mellékletben
foglaltak szerint jelöli ki.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1098/2021. (III. 5.) Korm. határozathoz
A 2021. évben kedvezményes villamos energia felhasználásra jogosult végfelhasználók
A

B

C

Felhasználható
1.

Költségvetési intézmény neve

Felhasználási hely címe

energiamennyiség (MWh)

D
Megtermelt
energiamennyiséghez viszonyított
arány (%)

2.

Kisalföldi ASzC Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági
Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

2481 Velence, Ország út 19.

20

0,5556

3.

Északi ASzC Széchenyi István Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és
Kollégium

4220 Hajdúböszörmény,
Radnóti Miklós u. 3.

18

0,5000

4.

Kisalföldi ASzC Roth Gyula Mezőgazdasági
Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

9400 Sopron, Csarnok u. 1.

13

0,3611

5.

Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság

7622 Pécs, Légszeszgyár u. 8.

83

2,3056

6.

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság

5900 Orosháza, Gyopárosi
utca 1–3.

35

0,9722

7.

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság

6000 Kecskemét, Batthyány
utca 14.

137

3,8056

8.

Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság

6933 Nagylak, Külterület

64

1,7778

9.

Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság

4115 Ártánd, Külterület

98

2,7222

10.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Rendőr-főkapitányság

4300 Nyírbátor,
Bocskai I. u. 2–4.

99

2,7500

11.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

4400 Nyíregyháza, Erdő
sor 5.

43

1,1944

12.

Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság

Kisköre, duzzasztómű

28

0,7778

13.

B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi
Oktatókórház

3526 Miskolc, Szentpéteri
kapu 72–76.

273

7,5832

14.

Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi
Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Oktató Kórháza

6000 Kecskemét, Nyíri út 38.

273

7,5833

15.

Békés Megyei Központi Kórház, Dr. Réthy Pál
Tagkórház

5600 Békéscsaba, Gyulai
út 18.

274

7,6111
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16.

Békés Megyei Központi Kórház, Pándy Kálmán
Tagkórház

5700 Gyula, Semmelweis
utca 1.

274

7,6111

17.

Dunaújvárosi Egyetem

2400 Dunaújváros, Táncsics
M. u. 1/a.

100

2,7778

18.

MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred

9027 Győr, Likócs 1.

195

5,4167

19.

MH 54. Veszprém Radarezred 12. Radarszázad

Juta, külterület

96

2,6667

20.

MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis

6000 Kecskemét, Reptéri
út 4.

237

6,5833

21.

MH Anyagellátó Raktárbázis Pusztavacsi Objektum

2378 Pusztavacs,
Dánszentmiklósi út

93

2,5833

22.

MH 54. Veszprém Radarezred

8200 Veszprém, Kittenberger
Kálmán utca 1–3.

236

6,5556

23.

MH Egészségügyi Központ VI. sz. telephely-Hévízi
Rehabilitációs Intézet

8380 Hévíz, Kossuth Lajos
utca 7.

100

2,7778

24.

MH Rekreációs Kiképzési és Konferencia Központ

8172 Balatonakarattya,
Tompa Mihály utca 1.

207

5,7500

25.

Békéscsabai Szakképzési Centrum

5600 Békéscsaba, Gyulai út
32/1.

26

0,7222

26.

Békéscsabai Szakképzési Centrum Trefort Ágoston
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

5600 Békéscsaba, Puskin
tér 1.

11

0,3056

27.

Békéscsabai Szakképzési Centrum Szent-Györgyi
Albert Szakgimnáziuma és Kollégiuma

5600 Békéscsaba, Gyulai út
53–57.

10

0,2778

28.

Debreceni Szakképzési Centrum Vegyipari
Technikum

4024 Debrecen, Csapó utca
29–33.

11

0,3056

29.

Karcagi Szakképzési Centrum Varró István
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

5300 Karcag, Varró utca 8.

15

0,4167

30.

Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Kiskunfélegyházi
Kossuth Lajos Szakképző Iskolája és Kollégiuma

6100 Kiskunfélegyháza,
Kossuth utca 34.

18

0,5000

31.

Ózdi Szakképzési Centrum Surányi Endre Technikum, 3700 Kazincbarcika, Irinyi
Szakképző Iskola és Kollégium
út 1.

18

0,5000

32.

Soproni Szakképzési Centrum Vas- és Villamosipari
Szakképző Iskolája és Gimnáziuma

9400 Sopron, Ferenczy János
utca 7.

9

0,2500

33.

Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

6725 Szeged, Kálvária sgt.
84–86.

21

0,5833

34.

Szerencsi Szakképzési Centrum Tokaji
Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma

3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri
út 5.

16

0,4444

35.

Székesfehérvári SZC Árpád Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma

8000 Székesfehérvár,
Seregélyesi út 88–90.

41

1,1389

36.

Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

8000 Székesfehérvár, Budai
út 45.

19

0,5278

37.

Szolnoki Szakképzési Centrum Sipos Orbán
Szakképző Iskolája és Kollégiuma

5000 Szolnok, Gyermekváros
utca 1.

26

0,7222

38.

Baranya Megyei Kormányhivatal

7634 Pécs, Szentlőrinci út
4/1.

23

0,6389

39.

Békés Megyei kormányhivatal

5600 Békéscsaba, Derkovits
sor 2.

48

1,3333
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40.

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

130

3,6111

41.

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal

6800 Hódmezővásárhely
Kálvin János tér 4.

26

0,7222

42.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

9024 Győr, Jósika utca 16.

28

0,7778

43.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

9022 Győr, Czuczor Gergely
utca 36.

22

0,6111

44.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

9028 Győr, Török Ignác
utca 68.

27

0,7500

45.

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

2800 Tatabánya, Fő tér 4.

19

0,5278

46.

Somogy Megyei Kormányhivatal

7400 Kaposvár, Fő u. 37–39.

13

0,3611

47.

Somogy Megyei Kormányhivatal

7400 Kaposvár, Bajcsy-Zs.
Endre utca 28.

27

0,7500

3600

100%

Összesen:

A Kormány 1099/2021. (III. 5.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból
történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, továbbá
előirányzat-túllépés és éven túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről
A Kormány
a)

b)

c)

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 21. § (1) bekezdésében és 33. §
(2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 500 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el
elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2021. évi
központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XXII. Miniszterelnöki
Kormányiroda fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 4. Központi tartalékok alcím, 1. Rendkívüli
kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére, az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2021. december 15.
az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 200 000 000 forint egyszeri
átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet,
43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, a 2. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 4 744 510 000 forint egyszeri átcsoportosítását
rendeli el, a 3. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
agrárminiszter
külgazdasági és külügyminiszter
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
azonnal
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d)

e)

az Áht. 36. § (4c) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Kvtv. 1. melléklet I. Országgyűlés
fejezet, 24. Nemzeti Választási Iroda címen belül a 2022. évi országgyűlési képviselőválasztás lebonyolítása
céljára vállalható éven túli kötelezettségek felső korlátját 4 100 000 000 forint összegben állapítja meg;
a Kvtv. 17. §-a, valamint 4. melléklet 2. pontja alapján jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium
fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 22. A terrorellenes intézkedések megvalósításához
kapcsolódó kiadások alcím 13 500 000 000 forint összeggel történő túllépését.
Felelős:
pénzügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal

		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1099/2021. (III. 5.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda

Államháztartási
egyedi azonosító
294502

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.
Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

1

Kiemelt
előir.
szám

K3

XXII.
21
4
297102

1
K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Miniszterelnökség igazgatása

Dologi kiadások
Miniszterelnöki Kormányiroda
Központi kezelésű előirányzatok
Központi tartalékok
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

forintban

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat
száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat
száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat
száma

500 000 000

-500 000 000

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

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

forintban

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

Államháztartási
egyedi azonosító
294502

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

1

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Miniszterelnökség igazgatása

forintban

500 000 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár 1 példány

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

Összesen

I.n.év
500 000 000

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

500 000 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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XI. Miniszterelnökség
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.
Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

XI.
30
1
385562

16
K3
K5

XLII.
374873

43
K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Központi Maradványelszámolási Alap
Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat
száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat
száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat
száma

99 950
199 900 050

-200 000 000

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

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

forintban

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 37. szám

2. melléklet az 1099/2021. (III. 5.) Korm. határozathoz

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

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

XI.
30
385562

1

16

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása

forintban

200 000 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki
Magyar Államkincstár 1 példány

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

Összesen

I. n.év
200 000 000

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

200 000 000

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

1539

1540

3. melléklet az 1099/2021. (III. 5.) Korm. határozathoz
XII. Agrárminisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap

Államháztartási
egyedi azonosító
004240

Fejezet
szám

XII.

Cím
szám

12

294313

17

21
XVIII.

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

1

006606

384817

Alcím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.

7

Kiemelt
előir.
szám

K1
K2
K3

Fejezet
név

2

K5

1

Alcím
név

XLVII.

K5
2

386728
386906

1

3

K3
K8

3
4

379795

K3
2

K1
K2
K3
K6
K8

Jogcím
név

Országos Meteorológiai Szolgálat
Nemzeti Földügyi Központ

KIADÁSOK

forintban
A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

32 500 000
6 200 000
161 800 000

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 000 000
400 000

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások

109 000 000
16 042 500
280 372 500
4 115 185 000

Központi kezelésű előirányzatok
Uniós programok kiegészítő támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

-15 500 000

Külgazdasági és külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok
támogatása
Egyéb működési célú kiadások

6

348695

Jogcím
csop.
név

Agrárminisztérium
Agrárminisztérium igazgatása

K1
K2
K1
K2
K3
K6

Cím
név

-20 010 000

Gazdaságvédelmi Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások
Dologi kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Nemzeti agrártámogatások
Dologi kiadások
Öntözésfejlesztés
Öntözés-igénybevétel fejlesztése
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

10 000
20 000 000
-34 000 000
-144 500 000
-22 642 500
-242 600 000
-1 247 700 000
-3 017 557 500

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

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 37. szám

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

Cím
név

004240
006606
294313

348695

386728
386906
379795

Fejezet
szám

XII.

XVIII.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

1
6

XLVII.

2

1
3
4

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS

3
2

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat

Agrárminisztérium
Agrárminisztérium igazgatása
Országos Meteorológiai Szolgálat
Nemzeti Földügyi Központ
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok

1
12
17
7

Kiemelt
előir.
szám

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

200 500 000
3 400 000
4 520 600 000

Külgazdasági és külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok
támogatása
Gazdaságvédelmi Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások
Nemzeti agrártámogatások
Öntözésfejlesztés
Öntözés-igénybevétel fejlesztése

-20 010 000

20 010 000
-34 000 000
-4 675 000 000
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forintban
Államháztartási
egyedi azonosító

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

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

Összesen

I. n.év
4 744 510 000

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

4 744 510 000

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

1541

1542
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A Kormány 1100/2021. (III. 5.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból,
a Gazdaságvédelmi programok, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő,
valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 21. § (1) bekezdésében és 33. §
(2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 3 750 146 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el
elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2021. évi központi
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 4. Központi tartalékok alcím, 1. Rendkívüli kormányzati
intézkedések jogcímcsoport terhére, az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
2021. december 31.
2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva összesen 15 616 038 739 forint egyszeri
átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 1. Központi kezelésű
előirányzatok cím, 1. Központi tartalékok alcím, 1. Gazdaságvédelmi programok jogcímcsoport terhére,
a 2. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 2 222 370 097 forint egyszeri átcsoportosítását
rendeli el, a 3. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
igazságügyi miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
4. az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 2 119 397 571 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el
a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási
Alap cím terhére, a 4. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
5. az Áht. 33. § (2) bekezdésében és a Kvtv. 4. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – figyelemmel
a veszélyhelyzet ideje alatt a központi költségvetésre vonatkozó szabályoktól eltérő rendelkezésekről szóló
13/2021. (I. 22.) Korm. rendeletre – 969 974 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet
LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 2. Járvány elleni védekezési alap cím, 1. Járvány
Elleni Védekezés Központi Tartaléka alcím terhére, az 5. melléklet szerint.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
LXV. Bethlen Gábor Alap

Államháztartási egyedi
azonosító
005214

Fejezet
szám

XX.

Cím
szám

20

386706

13

23

386395
21

297102
XLII.
263478
LXV.

Jogcím
szám

42

Kiemelt
előir.
szám

K1
K2
K3

22

XXII.

Jogcím
csop.
szám

1

386473

263145

Alcím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.

4

1

K5

1

K5
K8

4

K5

1

K5

2

K5

4

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Művészeti tevékenységek
Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Egészségügyi ágazati előirányzatok
Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Sporttevékenység támogatása
Versenysport és szakmai feladatok támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Miniszterelnöki Kormányiroda
Központi kezelésű előirányzatok
Központi tartalékok
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Egyéb működési célú kiadások
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Alapok támogatása
Bethlen Gábor Alap támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Bethlen Gábor Alap
Nemzetpolitikai célú támogatások
Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

4 000 000
620 000
59 380 000

1 944 000 000
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1. melléklet az 1100/2021. (III. 5.) Korm. határozathoz

462 500 000
462 500 000
517 146 000

-3 750 146 000

300 000 000
300 000 000

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

Fejezet
szám

LXV.
284901

Cím
szám

2

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

3

Kiemelt
előir.
szám

B1

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Bethlen Gábor Alap
Költségvetési támogatás
Eseti támogatás

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

300 000 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási egyedi
azonosító
5214
386473
386706
386395

Fejezet
szám

XX.

Cím
szám

1
20

Alcím
szám

13
22
23

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

1
1
4

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Magyar Államkincstár 1 példány

Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Művészeti tevékenységek
Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása
Egészségügyi ágazati előirányzatok
Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok
Sporttevékenység támogatása
Versenysport és szakmai feladatok támogatása

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS

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

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

64 000 000
1 944 000 000
925 000 000
517 146 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I.n.év
3 750 146 000

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

3 750 146 000

1543

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

Módosítás
(+/-)

1544

2. melléklet az 1100/2021. (III. 5.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

30

385540

001580
298224

XIV.

Alcím
szám

1

Jogcím
csop.
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.

Jogcím
szám

14

K5
K8

7

XX.

K6

3

XLIII.

1

K3
K6
2

329639

1
2

296335
XLVII.

1

385484
2

Kiemelt
előir.
szám

1

6

1
1

1

1

K6
K6

K5

4

K3
K8

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Építésügyi, településügyi és területrendezési feladatok
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Belügyminisztérium
Rendőrség
Beruházások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Nemzeti Sportközpontok
Dologi kiadások
Beruházások
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások
Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások
Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások
Ingatlan beruházások, ingatlan és egyéb eszközök vásárlása
Beruházások
Társaságokkal kapcsolatos kiadások
Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásába tartozó társaságok forrásjuttatásai
Beruházások
Gazdaságvédelmi Alap
Központi kezelésű előirányzatok
Központi tartalékok
Gazdaságvédelmi programok
Egyéb működési célú kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaságvédelmet szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok
Közlekedési fejlesztések
Kiemelt társadalmi igényeken alapuló közútfejlesztések
Dologi kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

160 000 000
60 000 000
480 000 000
20 000 000
1 128 000 000

1 680 000 000
2 750 000 000

-15 616 038 739

4 666 686
9 333 372 053

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

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

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

Fejezet
szám

XI.
385540
001580
298224

390039

XIV.
XX.
XLVII.

Cím
szám

30

Alcím
szám

1

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

14

7
3
2

6

1

4

Magyar Államkincstár 1 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Építésügyi, településügyi és területrendezési feladatok
Belügyminisztérium
Rendőrség
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Nemzeti Sportközpontok
Gazdaságvédelmi Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaságvédelmet szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok
Közlekedési fejlesztések
Kiemelt társadalmi igényeken alapuló közútfejlesztések

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

220 000 000
480 000 000
1 148 000 000

9 338 038 739

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

Összesen

I. n. év
15 616 038 739

15 616 038 739

II. n. év

III. n. év

IV. n. év
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Fejezet
név

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

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

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

Fejezet
szám

XI.
385540
001580
298224

390039

XIV.
XX.
XLVII.

Cím
szám

30

Alcím
szám

1

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

14

7
3
2

6

1

4

Magyar Államkincstár 1 példány

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Építésügyi, településügyi és területrendezési feladatok
Belügyminisztérium
Rendőrség
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Nemzeti Sportközpontok
Gazdaságvédelmi Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaságvédelmet szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok
Közlekedési fejlesztések
Kiemelt társadalmi igényeken alapuló közútfejlesztések

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS

220 000 000
480 000 000
1 148 000 000

9 338 038 739

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

Összesen

I. n. év
15 616 038 739

II. n. év

III. n. év

IV. n. év
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Fejezet
név

15 616 038 739

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

1545

1546

3. melléklet az 1100/2021. (III. 5.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XII. Agrárminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap

Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XI.
296668
XII.
386184
XX.

30

20

20

386473

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

2

K5

1

13

K6

1

K1
K3

15

379406

K5

48

343451
XLVII.

2

386728

1
6

386540
8

386484

Kiemelt
előir.
szám

K3

3
1

K5
2

4

K8
K8

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK

forintban
A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Fejezeti általános tartalék
Egyéb működési célú kiadások
Agrárminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Környezet- és természetvédelmi feladatok
Beruházások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Művészeti tevékenységek
Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása
Személyi juttatások
Dologi kiadások
Lázár Ervin Program
Egyéb működési célú kiadások
Kincstári díj
Dologi kiadások
Gazdaságvédelmi Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások
Egyéb működési célú kiadások
Gazdaságvédelmet szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok
Közlekedési fejlesztések
Vasúti fejlesztések
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Gazdaságvédelmet szolgáló emberi erőforrások fejezeti kezelésű előirányzatok
Kulturális beruházások és fejlesztések támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

-5 000 000

15 000 000

1 066 802 597
-1 066 802 597
-1 135 567 500
567 500

5 000 000

-15 000 000
1 135 000 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

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

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XI.
296668
386184

379406
343451

386728
386540
386484

XII.
XX.

XLVII.

30
20
20

2
1
13
48

2

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

1
6
8

15

3
1
4

2

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Fejezeti általános tartalék
Agrárminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Környezet- és természetvédelmi feladatok
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Művészeti tevékenységek
Lázár Ervin Program
Kincstári díj
Gazdaságvédelmi Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások
Gazdaságvédelmet szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok
Közlekedési fejlesztések
Vasúti fejlesztések
Gazdaságvédelmet szolgáló emberi erőforrások fejezeti kezelésű előirányzatok
Kulturális beruházások és fejlesztések támogatása

-5 000 000
15 000 000

-1 135 567 500
567 500

5 000 000
-15 000 000
1 135 000 000

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma
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Államháztartási
egyedi
azonosító

forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Kiemelt előirányzat

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

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

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XI.
296668
386184

379406
343451

386728
386540
386484

XII.
XX.

XLVII.

30
20
20

2
1
13
48

2

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

1
6
8

15

3
1

2

4

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Fejezeti általános tartalék
Agrárminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Környezet- és természetvédelmi feladatok
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Művészeti tevékenységek
Lázár Ervin Program
Kincstári díj
Gazdaságvédelmi Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások
Gazdaságvédelmet szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok
Közlekedési fejlesztések
Vasúti fejlesztések
Gazdaságvédelmet szolgáló emberi erőforrások fejezeti kezelésű előirányzatok
Kulturális beruházások és fejlesztések támogatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

-5 000 000
15 000 000

-1 135 567 500
567 500

5 000 000
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Jogcím
csop.
név

-15 000 000
1 135 000 000

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

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

Összesen

I. n.év
2 222 370 097

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

2 222 370 097

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

1547

1548

4. melléklet az 1100/2021. (III. 5.) Korm. határozathoz
II. Köztársasági Elnökség
IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
XV. Pénzügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

II.

Cím
szám

2

017530
303191
237287

005214

IV.
XV.

XX.

Jogcím
szám

1

Kiemelt
előir.
szám

K1
K3

8

K1
K2

1

387017
374873

2

Jogcím
csop.
szám

1

20

XLII.

Alcím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.

K6
23

29

K8

43

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Köztársasági Elnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Állami kitüntetések
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
Pénzügyminisztérium
Magyar Államkincstár

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Személyi juttatások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

243 950 000

Dologi kiadások

51 793 140

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása
Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sporttevékenység támogatása
Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Központi Maradványelszámolási Alap
Egyéb működési célú kiadások

857 850 000
132 966 750
572 837 681

260 000 000
-2 119 397 571

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

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

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

Fejezet
szám

II.
017530

237287
005214
387017

IV.
XV.
XX.

2

Alcím
szám

2

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

1

1
8
1
20

23

29

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Magyar Államkincstár 1 példány

Kiemelt előirányzat
neve

Köztársasági Elnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Állami kitüntetések
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
Pénzügyminisztérium
Magyar Államkincstár
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Sporttevékenység támogatása
Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS

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

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

243 950 000
51 793 140
990 816 750
572 837 681
260 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I. n.év
2 119 397 571

2 119 397 571

II. n.év

III. n.év

IV. n.év
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303191

Cím
szám

XIV. Belügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XIV.

Cím
szám

20

347762
XX.

10

331651

Alcím
szám

1

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

56

LXXII.
271734

2

Kiemelt
előir.
szám

K3

1

K6

16

002950

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.

K1
K2
K3
1

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK

forintban
A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Belügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célfeladatok
Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
Dologi kiadások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
Országos Kórházi Főigazgatóság
Beruházások
Nemzeti Népegészségügyi Központ
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap
Járvány elleni védekezési alap
Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka
Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

370 000 000

230 000 000
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5. melléklet az 1100/2021. (III. 5.) Korm. határozathoz

126 800 000
19 654 000
223 520 000

-969 974 000

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

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

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

Fejezet
szám

XIV.
347762
331651
002950

XX.

Cím
szám

20

10
16

Alcím
szám

1

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

56

1

Magyar Államkincstár 1 példány

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Belügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célfeladatok
Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
Országos Kórházi Főigazgatóság
Nemzeti Népegészségügyi Központ

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

TÁMOGATÁS

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

370 000 000
230 000 000
369 974 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

Összesen

I. n.év
969 974 000

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

969 974 000

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

1549

1550
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A Kormány 1101/2021. (III. 5.) Korm. határozata
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív
Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről
A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
1. egyetért az 1. melléklet szerint az ott felsorolt projektek (a továbbiakban: projektek) támogatásának növelésével,
2. egyetért a projektek 1. pont szerinti többlettámogatásának a Terület- és a Településfejlesztési Operatív Program
1., 2., 5., 6. és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 4. és 7. prioritása rendelkezésre álló kerete
terhére történő finanszírozásával,
3. az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017.
(II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy az 1. mellékletben foglalt
táblázat 9., 10., 11. és 16. sora szerinti projektek keretemelése és annak végrehajtása során a Korm. rendelet 5. §-a
ne kerüljön alkalmazásra,
4. egyetért a projektek támogatási szerződéseinek az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A
1.

2.

3.

4.

Projekt azonosító száma

TOP-1.1.2-16-BK12017-00003

TOP-1.2.1-15-BS12016-00025

TOP-1.2.1-16-JN12017-00001

B
Projekt megnevezése

Inkubátorház
létesítése
Fülöpjakabon

A Tessedik
Sámuel Múzeum
látogatóbarát és
interaktív fejlesztése
a térség szellemi
örökségen alapuló,
fenntartható
vonzerőinek bővítése
érdekében

Szajol Holt-Tisza
horgászturizmus
fejlesztése

C
Kedvezményezett neve

Fülöpjakabi
Községgazdálkodási
Korlátolt Felelősségű
Társaság
(konzorciumvezető)
BKMFÜ Bács-Kiskun
Megyei Fejlesztési
Ügynökség
Nonprofit Kft.,
Fülöpjakab Község
Önkormányzata

Szarvas Város
Önkormányzata
(konzorciumvezető)
Békés Megyei
Önkormányzat

Szajol Községi
Önkormányzat

D
Hatályos támogatás
(forint)

450 000 000

552 570 956

60 000 000

E

F

Többlettámogatás

Megnövelt

legfeljebb

támogatás legfeljebb

(forint)

(forint)

53 438 099

36 124 061

10 502 320

G
Projekt rövid bemutatása

503 438 099

A projekt keretében két fő részből álló,
komplex inkubátorház létrehozása tervezett.
A mezőgazdasági üzemrészben a zöldség, gyümölcs
betakarítása utáni előkészítő munkák és az átmeneti
hűtött tárolás lehetséges. A másik részben egy
speciális gépgyártó üzem kialakítása a cél, amely
a környék piaci igényeit figyelembe véve kerül
kialakításra.

588 695 017

A fejlesztés célja a szarvasi Tessedik Sámuel
Múzeum korszerűsítése, amelynek révén olyan
egyedi megoldások kerülnek alkalmazásra, amellyel
korszerű interaktív formában mutathatók be
a hagyományos kulturális értékek (Szarvas régészeti,
néprajzi, történeti emlékei). A műemléki védettségű
múzeum elengedhetetlen felújítási munkái mellett
négy kiállítóhellyel bővül, és jelenleg három
raktárhelyiségnek használt terem alakul át régészeti
kiállítóhellyé. Minden teremben telepítésre kerülnek
interaktív elemek a hagyományos, klasszikus kiállítási
darabok megtartása mellett. A felújítás mellett
eszközbeszerzés is része a projektnek.

70 502 320

A projekt keretében a település horgásztavainak
környezetében az alábbi infrastrukturális
beruházások valósulnak meg: öltözők, mosdók,
stégek, közösségi terek kialakítása, fejlesztése,
tűzrakóhelyek kialakítása, kitáblázás.
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1. melléklet az 1101/2021. (III. 5.) Korm. határozathoz
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6.

7.

TOP-2.1.1-15-CS12016-00004

Barnamezős terület
rehabilitációja
Csongrádon

Sándorfalvi piactér
fejlesztése, bővítése

TOP-2.1.2-15-BK12016-00008

Lajosmizse város
környezettudatos és
innovatív fejlesztése

TOP-2.1.2-15-SO12016-00002

Balatonföldvár „Zöld
város program”
megvalósítása

Csongrád Városi
Önkormányzat

Sándorfalva Városi
Önkormányzat

Lajosmizse Város
Önkormányzata
(konzorciumvezető)
BKMFÜ Bács-Kiskun
Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit
Korlátolt Felelősségű
Társaság

Balatonföldvár Város
Önkormányzata

250 000 000

299 999 990

860 000 000

680 000 000

37 400 000

88 269 971

128 140 000

120 703 587

287 400 000

388 269 961

Sándorfalva település Városközpont akcióterületén
a barnamezős terület rehabilitációjával a helyi
termékek számára piactér és piaccsarnok kialakítása
valósul meg. A projekt célja a vállalkozások és
befektetők, valamint a lakosság számára vonzó,
ugyanakkor környezetileg fenntartható városi
környezet, települési arculat kialakítása.

988 140 000

A projekt Lajosmizse Város fejlesztésére
irányul, amely keretében a város zöldterületei
mennyiségének növelése, fejlesztése történik
meg. Elsődleges terület az Iskola-tó, amely az aktív
rekreációs szabadidős tevékenységek helyszíne.
A fejlesztés célja továbbá a helyi termékek
árusítására szolgáló, már működő piac fejlesztése
és a beavatkozási területeken a főtevékenység
megvalósításához szükséges infrastruktúra
biztosítása, a kapcsolódó tevékenységek
megvalósítása.

800 703 587

A projekt keretében a leromlott állapotú és
alulhasznosított szabadtéri színpad kerül felújításra,
valamint rózsalugas építése, díszvilágítás kialakítása,
sétányok szegélyezése és a környező park
megújítása tervezett.
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8.

TOP-2.1.1-15-CS12016-00003

1552

5.

Csongrád város északi részén, az egykori Béri Balogh
Ádám laktanya területén található Ipari Parkban
a volt parancsnoki épület felújítását, barnamezős
terület hasznosítását tervezik. A beruházás
keretében az épület és a körülötte található terület
vállalkozási tevékenységeknek helyet biztosító
fejlesztése valósul meg gazdaságélénkítési,
közösségi céllal.

10.

11.

12.

TOP-2.1.3-15-GM12016-00001

TOP-5.1.1-15-CS12016-00001

Csongrád-Csanád
megyei gazdaságés foglalkoztatásfejlesztési
együttműködési
program (paktum)

Rábapatona Község
Önkormányzata

Csongrád-Csanád
Megyei
Önkormányzat
(konzorciumvezető)
Csongrád-Csanád
Megyei
Kormányhivatal

TOP-5.1.2-15-CS12016-00002

Makói paktum –
helyi foglalkoztatási
együttműködés
kialakítása

Makó Város
Önkormányzata
(konzorciumvezető)
Csongrád-Csanád
Megyei
Kormányhivatal

TOP-6.3.1-15-KA12016-00001

Az egykori NOSTRA
épületeinek és
környezetének
barnamezős
rehabilitációja
Kaposváron

Kaposvár Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

54 493 845

1 000 000 000

474 000 000

605 000 000

58 865 105

500 000 000

364 898 324

101 789 310

113 358 950

A projekt keretében 3084 méter bel- és csapadékvízvédelmi létesítmény fejlesztése tervezett. A fejlesztés
nagyrészt az újonnan kialakítandó csapadékelvezető
árkok kialakítását (burkolt, föld árkok együttvéve),
kisebb mértékben a betoncső átereszek, illetve
a víznyelő aknák telepítését jelenti.

1 500 000 000

A projekt számos munkát vállalni szándékozó,
hátrányos helyzetű álláskereső és inaktív
személy foglalkoztathatóságának javítását,
nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedését, képzését
segíti, továbbá a közfoglalkoztatásból a nyílt
munkaerőpiacra való átlépését segíti azon
közfoglalkoztatottaknál, akik készek és képesek
munkát vállalni a nyílt munkaerőpiacon.
A paktum program hozzájárul a térség gazdasági
fellendítéséhez, foglalkoztatási szintjének és
a lakosság életszínvonalának növeléséhez.

838 898 324

A projekt számos munkát vállalni szándékozó,
hátrányos helyzetű álláskereső és inaktív
személy foglalkoztathatóságának javítását,
nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedését, képzését
segíti, továbbá a közfoglalkoztatásból a nyílt
munkaerőpiacra való átlépését segíti azon
közfoglalkoztatottaknál, akik készek és képesek
munkát vállalni a nyílt munkaerőpiacon.
A paktum program hozzájárul a térség gazdasági
fellendítéséhez, foglalkoztatási szintjének és
a lakosság életszínvonalának növeléséhez.

706 789 310

A projekt keretében a jelenleg leromlott és elavult
állapotú egykori NOSTRA magtár területének és
környezetének fenntartható városi környezetként
való rehabilitációja és újrahasznosítása valósul meg.
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9.

Környezetvédelmi
infrastruktúrafejlesztés
Rábapatona
községben

1553

TOP-6.6.1-16-SG12018-00003

Szeged Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

A SzocioNet Vak
Bottyán utca 1. szám
alatti telephelyének
fejlesztése

15.

VEKOP-4.2.1-152016-00004

A természet
felfedezésének
élményét nyújtó
bemutatóhelyek
fejlesztése
Natura 2000 fajok
és élőhelyek
megismertetése
érdekében Budapest
vonzáskörzetében –
III. ütem

Duna-Ipoly Nemzeti
Park Igazgatóság

16.

VEKOP-7.5.1-162016-00001

Szociális humán
erőforrás fejlesztése

Szociális és
Gyermekvédelmi
Főigazgatóság

14.

Kaposvár Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

60 000 000

200 000 000

1 680 000 000

79 171 989

11 187 928

34 989 161

653 000 000

379 171 989

71 187 928

A projekt átfogó, elsődleges célja a szociális
intézmények infrastrukturális fejlesztése, amelynek
keretében a megvalósítási helyszínen új épület
építése a nappali ellátás részére (társalgó, pihenő,
mosdók, fürdő, iroda és kiszolgáló helyiségek),
parkoló építése, a megközelítést biztosító napelemes
térvilágítás létesítése és eszközbeszerzés tervezett.

234 989 161

A projekt fő célja a Pál-völgyi-barlang
Látogatóközpont kialakítása a Duna-Ipoly Nemzeti
Park Igazgatóság vagyonkezelésében lévő
(1025 Budapest, Szépvölgyi út 162., hrsz. 15622/14),
meglévő épület teljes felújításával.

2 333 000 000

A projekt célja a humán közszolgáltatások
ellátásához szükséges humánerőforrás fejlesztése és
képzése.
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TOP-6.6.2-15-KA12016-00001

300 000 000

A projekt keretében 4 felnőtt háziorvosi, 4 fogorvosi,
2 gyermek háziorvosi praxis és 6 védőnői körzet
kerül integrálásra a Gáspár Zoltán utca 7/C szám
alatti önkormányzati tulajdonú, használaton kívüli
épület átalakításával, felújításával.

1554

13.

Gáspár Zoltán utca
7/C alatti ingatlan
átalakítása orvosi
rendelőépületté

1555
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A Kormány 1102/2021. (III. 5.) Korm. határozata
az EFOP-2.1.1-16-2016-00022 azonosító számú („4 új lakásotthon létrehozása Szikszón” című) projekt
támogatásának növeléséről
1. A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott
jogkörében eljárva
a)
egyetért az EFOP-2.1.1-16-2016-00022 azonosító számú, „4 új lakásotthon létrehozása Szikszón” című projekt
(a továbbiakban: projekt) összköltségének 1. melléklet szerinti növelésével,
b)
az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló
17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy a projekt
építési tevékenységéhez kapcsolódó keretemelése, és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 5. §-a
ne kerüljön alkalmazásra,
c)
egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2021. május 31.
2. A Kormány egyetért azzal, hogy a projekt esetén az 1. mellékletben foglalt táblázat F:3 mezőjében meghatározott,
összesen legfeljebb 202 243 020 Ft összegű, az európai uniós forrás terhére el nem számolható költség – az Uniós
fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013.
(XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján – az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
(a továbbiakban: EFOP) hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön finanszírozásra.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2021. május 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

C

1556

1. melléklet az 1102/2021. (III. 5.) Korm. határozathoz
D

E

1.

F

H

Az 549/2013. (XII. 30.)

Projekt hatályos

2.

G

Többlettámogatás

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve

támogatási szerződés

EFOP-2.1.1-16

szerinti támogatási

felhívás keretében

összege

finanszírozandó összeg

(forint)

(forint)

Korm. rendelet 6. §
(1) bekezdés b) pontja
alapján az EFOP hazai
társfinanszírozás terhére

Módosított projekt
összköltség

Projekt rövid bemutatása

(forint)

finanszírozandó összeg
(forint)

3.

EFOP-2.1.1-162016-00022

4 új lakásotthon
létrehozása
Szikszón

Szociális és
Gyermekvédelmi
Főigazgatóság

288 001 472

32 520 352

202 243 020

522 764 844

A projekt célja 48 fős gyermekotthon
létesítése Szikszón négy különálló épületben,
a 3–18 éves korosztály számára.
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A Kormány 1103/2021. (III. 5.) Korm. határozata
a KEHOP-2.1.1-15-2016-00021 azonosító számú, „Ivóvízminőség-javítás Hajdúbagoson” és
a KEHOP-2.1.3-15-2016-00005 azonosító számú „Vízminőség-javítás Nyírlugos város szolgáltatási területén”
című projektek támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) és f ) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva
a)
egyetért a KEHOP-2.1.1-15-2016-00021 azonosító számú, „Ivóvízminőség-javítás Hajdúbagoson” című és
a KEHOP-2.1.3-15-2016-00005 azonosító számú, „Vízminőség-javítás Nyírlugos város szolgáltatási területén”
című projekt (a továbbiakban együtt: projektek) támogatásának növelésével, az 1. melléklet szerint, és
az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló
17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján hozzájárul, hogy
a projektek keretemelése és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 5. §-a ne kerüljön alkalmazásra,
b)
egyetért a projektek esetében
ba)
a többlettámogatásnak a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban:
KEHOP) 2. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő, valamint
bb)
az 1. mellékletben foglalt táblázat P:4, P:5, Q:4 és Q:5 mezőjében meghatározott összegeknek
a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott Uniós fejlesztések
fejezet KEHOP előirányzat hazai társfinanszírozásán felüli felhasználásával történő
finanszírozásával,
c)
felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a projektek támogatási
szerződésének az 1. melléklet szerinti módosításáról.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
2021. április 30.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
a)
D:112 mezőjében a „0,17” szövegrész helyébe a „0,37” szöveg,
b)
E:112 mezőjében a „0,03” szövegrész helyébe a „0,05” szöveg,
c)
D:139 mezőjében a „0,12” szövegrész helyébe a „0,50” szöveg,
d)
E:139 mezőjében a „0,02” szövegrész helyébe a „0,06” szöveg
lép.
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1. melléklet az 1103/2021. (III. 5. ) Korm. határozathoz
F

G

H

I

J

Projekt eredeti támogatási intenzitása és forrásszerkezete

2.
Projekt
azonosító
száma

Projekt
megnevezése

Kedvezményezett neve

3.

Projekt
támogatási
intenzitása
(%)

Projekt KEHOP
keretében
finanszírozandó
támogatásának
összege
(Ft)

Projekt részére a KEHOP-előirányzat hazai
társfinanszírozáson felüli felhasználásával biztosítandó forrás
Megtérülő
projektköltségre
jutó központi
költségvetési
forrás összege
(Ft)

Projekt le nem
vonható, az EU felé
el nem számolható
ÁFA összege (Ft)

K

L

M

N

Változás

Az EU felé
el nem
számolható
költségek
összege
(Ft)

Projekt
támogatási
intenzitása
(%)

Projekt KEHOP
keretében
finanszírozandó
támogatásának
összege
(Ft)

Projekt részére az KEHOP-előirányzat hazai
társfinanszírozáson felüli felhasználásával biztosítandó forrás
Megtérülő
projektköltségre
jutó központi
költségvetési
forrás összege
(Ft)

O

P

Q

R

S

T

Projekt
összköltsége
(Ft)

Projekt rövid bemutatása

Projekt támogatási intenzitása és forrásszerkezete a módosítás után

Projekt le nem
vonható,
az EU felé el nem
számolható ÁFA
összege (Ft)

Az EU felé
el nem
számolható
költségek
összege (Ft)

Projekt
támogatási
intenzitása
(%)

Projekt KEHOP
keretében
finanszírozandó
támogatás
összege
(Ft)

Projekt részére az KEHOP-előirányzat hazai társfinanszírozáson
felüli felhasználásával biztosítandó forrás
Megtérülő
projektköltségre
jutó központi
költségvetési
forrás összege
(Ft)

Projekt le nem
vonható, az EU felé
el nem számolható
ÁFA összege (Ft)

Az EU felé
el nem
számolható
költségek
összege (Ft)

Hajdúbagos Község
Önkormányzata
az Európai Unió vagy
más nemzetközi
A beruházással

szervezet felé vállalt
kötelezettséggel

szembeni szakmai

összefüggő,

elvárás, hogy

a 2007–2013

az érintett területen

programozási

elsősorban az öt,

időszakban

a vízminőséget

a Kormány

kiemelten

által a nemzeti

befolyásoló

fejlesztési miniszter

komponens

hatáskörébe utalt

4.

(arzén, bór, fluor,

Ivóvíz-

beruházások,

KEHOP-

minőség-

valamint

2.1.1-15-

javítás

a 2014–2020

2016-00021

Hajdú-

programozási

közműves ivóvíz

bagoson

időszakban

minősége feleljen

a szennyvízelvezetési

nitrit, ammónium)
vonatkozásában
90

170 933 212

18 992 579

50 864 575

0

–

+195 707 648

+21 745 294

+58 712 294

–

90

366 640 860

40 737 873

109 576 869

0

516 955 602

a szolgáltatott

meg a 98/83/EK

és -tisztítási,

irányelv és

a hulladék-

a 201/2001. (X. 25.)

gazdálkodási és az

Korm. rendeletben

ivóvízminőség-

[a továbbiakban:

javító beruházások

201/2001. (X. 25.)

megvalósításáról
szóló

Korm. rendelet]
rögzített

339/2014. (XII. 19.)

paramétereknek,

Korm. rendelet

határértékeknek.

[a továbbiakban:
Korm. rendelet]
szerint
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339/2014. (XII. 9)

szembeni szakmai
elvárás, hogy az
érintett területen
elsősorban az öt,
a vízminőséget
kiemelten
befolyásoló

Víz-

5.

minőség-

Nyírlugos Város

KEHOP-

javítás

Önkormányzata

2.1.3-15-

Nyírlugos

a 339/2014. (XII. 19.)

2016-00005

város

Korm. rendelet

szolgáltatási

szerint

területén

komponens
(arzén, bór, fluor,
90

110 889 493

12 321 055

3 197 604

0

–

+383 348 871

+42 594 319

+5 684

–

90

494 238 364

54 915 374

3 203 288

0

552 357 026

nitrit, ammónium)
vonatkozásában
a szolgáltatott
közműves ivóvíz
minősége feleljen
meg a 98/83/EK
irányelv és
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A beruházással

a 201/2001. (X. 25.)
Korm. rendeletben
rögzített
paramétereknek,
határértékeknek.
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A Kormány 1104/2021. (III. 5.) Korm. határozata
a 2022. évi Felnőtt Judo Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről
szóló 1369/2019. (VI. 25.) Korm. határozat módosításáról
1. A 2022. évi Felnőtt Judo Világbajnokság megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló
1369/2019. (VI. 25.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1369/2019. (VI. 25.) Korm. határozat) 4. és 5. pontja helyébe
a következő rendelkezések lépnek:
(A Kormány)
„4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az a) alpont esetén az emberi erőforrások minisztere, a b) alpont esetén
a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával gondoskodjon a Világbajnokság megrendezéséhez
a) a 2020. évben a rendezési jogdíj megfizetéséhez szükséges legfeljebb 3 000 000 USD-nek megfelelő forintösszegű
és a rendezési költségek céljára további legfeljebb 155 000 000 forint forrás biztosításáról a 2020. évi központi
költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében,
b) a 2021. évben a rendezési jogdíj megfizetéséhez szükséges legfeljebb 5 000 000 USD-nek megfelelő
forintösszegű és a rendezési költségek céljára további legfeljebb 2 689 880 000 forint forrás biztosításáról
a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi
Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti
kezelésű előirányzatok alcím, 6. Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok, valamint
kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatása jogcímcsoport javára;
Felelős:
az a) alpont tekintetében pénzügyminiszter, emberi erőforrások minisztere
a b) alpont tekintetében pénzügyminiszter, Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében a 2020. évben a központi költségvetés végrehajtása során
a b) alpont tekintetében 1 270 200 000 forint összegig a 2021. évi központi költségvetés
végrehajtása során, 2 954 680 000 forint összegig a felmerülés ütemében
5. felhívja
a) az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a 4. pont a) alpontjában meghatározott forrás terhére – a Társasággal,
b) a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – a 4. pont b) alpontjában meghatározott forrás terhére –
a rendezési jogdíj tekintetében a Társasággal, a rendezési költség kapcsán a Szövetséggel
gondoskodjon a Világbajnokság megrendezéséhez szükséges állami támogatással kapcsolatosan támogatási
jogviszony létesítéséről oly módon, hogy a Társaságot, illetve a Szövetséget elszámolási, a fel nem használt állami
támogatás kapcsán pedig visszatérítési kötelezettség terhelje;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a 4. pont a) és b) alpontja szerinti költségvetési forrás rendelkezésre állását követően azonnal”
2. Az 1369/2019. (VI. 25.) Korm. határozat a következő 8. ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„8. támogatja, hogy a Világbajnokság és az IJF tisztújító kongresszusának megrendezésére – az IJF döntése
értelmében – a 2021. évben kerüljön sor.”
3. Az 1369/2019. (VI. 25.) Korm. határozat
a)
1. pontjában az „a Nemzetközi Judo Szövetségnél” szövegrész helyébe az „a Nemzetközi Judo Szövetségnél
(a továbbiakban: IJF)”,
b)
3. pontjában az „a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban:
Társaság) a Szövetség közreműködésével” szövegrész helyébe az „a Szövetség a Nemzeti Sportügynökség
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) közreműködésével” szöveg lép.
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A miniszterelnök 10/2021. (III. 5.) ME határozata
helyettes államtitkár felmentéséről és helyettes államtitkár kinevezéséről
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 228. § (2) bekezdés b) pontja és 234. § (1) bekezdése
alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára –
dr. Kóti Tamás Ákost, az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkárát e tisztségéből
2021. február 28-ai hatállyal
felmentem, egyidejűleg
dr. Tóth Lászlót az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkárává
2021. március 1-jei hatállyal
kinevezem.
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A miniszterelnök 11/2021. (III. 5.) ME határozata
főiskolai tanárok kinevezéséről
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. § (3) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva
– az innovációért és technológiáért felelős miniszternek a fenntartó javaslata alapján tett előterjesztésére –
dr. Bakos Tibor Ödönt és
dr. Papp Miklóst
– 2021. március 1-jei hatállyal –
főiskolai tanárrá kinevezem.
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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.

