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III.

Kormányrendeletek

A Kormány 274/2021. (V. 26.) Korm. rendelete
a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet, valamint
a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint
a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § 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 járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 5/A. alcíme
a következő 9/D. §-sal egészül ki:
„9/D. § A 9/A. és 9/B. §-ban foglaltaktól eltérően bármely külföldi államból Magyarországra érkező légijárat – magyar
vagy nem magyar állampolgár – személyzetének (hajózó személyzet és légiutas-kísérő) Magyarországra történő
belépése minden esetben üzleti célúnak minősül, és a személyzet tagja Magyarország területére korlátozás nélkül
beléphet.”
2. §		
A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint
a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet a következő
9/C. alcímmel egészül ki:

„9/C. A rendőrség utánpótlását biztosító eltérő szabályokról
13/C. § (1) A Közbiztonsági rendőrjárőr szakképesítésre, valamint a Határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr
szakképesítésre felkészítő szakmai képzés programkövetelményében a képesítővizsgára bocsátás feltételeként
előírt „B” kategóriás gépjárművezetői engedély bemutatása a 2021. szeptember 30-ig lebonyolításra kerülő
képesítővizsgán nem kötelező.
(2) Ha a gépjárművezetői engedély bemutatására nem kerül sor a képesítővizsgát megelőzően, akkor
a) a vizsgatörzslapot az „A képesítővizsgán nem került bemutatásra a programkövetelményben meghatározott
„B” kategóriás gépjárművezetői engedély.” záradékkal kell ellátni,
b) a képesítőbizonyítványt a „B” kategóriás gépjárművezetői engedélynek a sikeresen teljesített képesítővizsgától
számított egy éven belül történő bemutatása esetén kell kiállítani.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti határidő elmulasztása esetén a képesítővizsgát ismételten le kell tenni.”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 275/2021. (V. 26.) Korm. rendelete
az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló
709/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 47. §
(1) bekezdésére, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az egyes államháztartási szabályok veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 709/2020. (XII. 30.)
Korm. rendelet 5. § (3a)–(4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3a) A Kormány által adott felhatalmazás kiterjedhet a Beruházási Alappal érintett beruházások előkészítésére,
továbbá az e beruházásokhoz közvetlenül szükséges ingatlanszerzésre is. Ebben az esetben a (2) és (3) bekezdésben
foglaltakat a beruházások előkészítésére, valamint az ingatlanszerzésre irányuló szerződésre kell alkalmazni.
(4) A beruházások és beruházási támogatások, továbbá az ingatlanszerzés teljes vagy részbeni fedezetének
biztosítása érdekében a Beruházási Alap terhére az államháztartásért felelős miniszter a Kormány irányítása alá
tartozó bármely fejezet kiadási előirányzata javára előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre a (3a) bekezdésen
kívüli előkészítéshez szükséges kötelezettségvállalás, a beruházás vagy támogatás, továbbá az ingatlanszerzés
érdekében vállalt pénzügyi kötelezettség teljesítése érdekében.
(4a) Az (1) bekezdésben meghatározott felhatalmazás alapján történt kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése
során a pénzügyi ellenjegyzőnek kizárólag arról kell meggyőződnie, hogy a kötelezettségvállalás nem sérti
a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 276/2021. (V. 26.) Korm. rendelete
egyes rendészeti tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 12. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 2. alcím és az 1–3. melléklet tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 3. alcím és a 4. melléklet tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi
LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet 3/B. § (1a) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés szerinti nemzetbiztonsági célú építmény, építményrész, épületegyüttes]
„e) a fogvatartottak elhelyezésére szolgáló büntetés-végrehajtási intézetek építményei.”
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2. A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló
329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet
a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § A Kormány a 4. melléklet szerint egyes európai uniós jogi aktusokból, illetve nemzetközi
kötelezettségvállalásból fakadó feladatok ellátására az ORFK-t jelöli ki.”
3. §		
A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet
a következő 9/B. §-sal egészül ki:
„9/B. § A Kormány az 5. melléklet szerint egyes európai uniós jogi aktusokból, illetve nemzetközi
kötelezettségvállalásból fakadó feladatok ellátására a Készenléti Rendőrséget jelöli ki.”
4. §		
A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet
10/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10/C. § (1) A Kormány a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról
szóló törvény szerinti nyilvántartó szervként a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központot jelöli ki.
(2) A Kormány a 6. melléklet szerint egyes európai uniós jogi aktusokból, illetve nemzetközi kötelezettségvállalásból
fakadó feladatok ellátására a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központot jelöli ki.”
5. §		
A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet
16. és 17. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„16. § Ez a rendelet
a) a pirotechnikai termékek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló,
2013. június 12-i 2013/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 22. cikk (1) bekezdésének és 23. cikkének,
b) a kölcsönös elismerés elvének a pénzbüntetésekre való alkalmazásáról szóló, 2005. február 24-i 2005/214/IB
tanácsi kerethatározatnak,
c) a készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel elkövetett csalás és a készpénz-helyettesítő fizetési eszközök hamisítása
elleni küzdelemről, valamint 2001/413 IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/713
európai parlamenti és tanácsi irányelv 14. cikkének
való megfelelést szolgálja.
17. § (1) Ez a rendelet
a) a pirotechnikai termékek nyomonkövetési rendszerének a 2007/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
alapján történő létrehozásáról szóló, 2014. április 16-i 58/2014/EU bizottsági rendelet,
b) az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynökségéről (CEPOL), valamint a 2005/681/IB tanácsi határozat
felváltásáról és hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2219 európai parlamenti és tanácsi
rendelet 6. cikk (1) és (2) bekezdésének,
c) a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról, az 1907/2006/EK rendelet módosításáról,
valamint a 98/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1148 európai
parlamenti és tanácsi rendelet,
d) a 91/477/EGK tanácsi irányelv értelmében a tűzfegyverek Unión belüli transzferére vonatkozó információk
elektronikus eszközökkel történő szisztematikus cseréjére vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló,
2019. január 16-i (EU) 2019/686 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,
e) az Európai Határ- és Parti Őrségről, valamint az 1052/2013/EU és az (EU) 2016/1624 rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2019. november 13-i (EU) 2019/1896 európai parlamenti és tanácsi rendelet,
f ) a harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi
védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási
szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok
összehasonlítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol
által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről, valamint a szabadságon,
a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző
ügynökség létrehozásáról szóló, 2013. június 26-i 603/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
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g) a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és
használatáról szóló, 2006. december 20-i 1987/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban:
1987/2006/EK rendelet),
h) a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni
Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi határozat
módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és
a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1862 európai
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet)
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
(2) Ez a rendelet
a) a tagállamok vagyon-visszaszerzési hivatalai között, a bűncselekményből származó jövedelmek és
bűncselekményekhez kapcsolódó egyéb tulajdon felkutatása és azonosítása terén való együttműködésről szóló,
2007. december 6-i 2007/845/IB tanácsi határozat 1. cikke, valamint 8. cikk (1) bekezdése,
b) a nemzetközi vonatkozású labdarúgó-mérkőzésekkel kapcsolatos biztonságról szóló, 2002. április 25-i
2002/348/IB tanácsi határozat 1. cikke,
c) az Európai Unió tagállamainak különleges intervenciós egységei közötti együttműködés javításáról
válsághelyzetekben szóló, 2008. június 23-i 2008/617/IB tanácsi határozat 2–4. cikke,
d) a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és
használatáról szóló, 2007. június 12-i 2007/533/IB tanácsi határozat (a továbbiakban: 2007/533/IB határozat),
e) a határokon átnyúló vonatkozású, járművekkel kapcsolatos bűncselekmények üldözéséről szóló,
2004. december 22-i 2004/919/EK tanácsi határozat,
f ) a SIRENE Kézikönyvről és a Schengeni Információs Rendszer második generációja (SIS II) további végrehajtási
intézkedéseiről szóló 2003/115/EU végrehajtási határozat mellékletének felváltásáról szóló, 2017. augusztus 31-i
(EU) 2017/1528 bizottsági végrehajtási határozat
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
6. §

(1) A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet
az 1. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.
(2) A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet
a 2. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.
(3) A Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet
a 3. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.

3. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének,
valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló
256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása
7. §		
Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz
kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete
a 4. melléklet szerint módosul.
8. §		
Hatályát veszti az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének,
valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.)
Korm. rendelet
a)
1. melléklet 2.1. és 2.2. pontja,
b)
1. melléklet 2.4. pontja,
c)
2. mellékletében foglalt táblázat 37. sora,
d)
2. mellékletében foglalt táblázat 89. sora.
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4. Záró rendelkezések
9. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
(2) Az 1. alcím az e rendelet kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.

10. §

(1) A 2. alcím és az 1–3. melléklet
a)
a kölcsönös elismerés elvének a pénzbüntetésekre való alkalmazásáról szóló, 2005. február 24-i
2005/214/IB tanácsi kerethatározatnak,
b)
a készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel elkövetett csalás és a készpénz-helyettesítő fizetési eszközök
hamisítása elleni küzdelemről, valamint a 2001/413/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló,
2019. április 17-i (EU) 2019/713 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
(2) A 2. alcím és az 1–3. melléklet
a)
a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és
használatáról szóló, 2006. december 20-i 1987/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
b)
a harmadik országbeli állampolgár, vagy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott
nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek
és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet hatékony alkalmazása érdekében
az ujjlenyomatok összehasonlítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bűnüldöző
hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről,
valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek
üzemeltetési igazgatását végző ügynökség létrehozásáról szóló 1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló,
2013. június 26-i 603/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
c)
a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi
határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. november 28-i
(EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet,
d)
a 91/477/EGK tanácsi irányelv értelmében a tűzfegyverek Unión belüli transzferére vonatkozó információk
elektronikus eszközökkel történő szisztematikus cseréjére vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról
szóló, 2019. január 16-i (EU) 2019/686 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,
e)
a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról, az 1907/2006/EK rendelet módosításáról,
valamint a 98/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1148 európai
parlamenti és tanácsi rendelet,
f)
az Európai Határ- és Parti Őrségről, valamint az 1052/2013/EU és az (EU) 2016/1624 rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2019 november 13-i (EU) 2019/1896 európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
(3) A 2. alcím és az 1–3. melléklet
a)
a nemzetközi vonatkozású labdarúgó-mérkőzésekkel kapcsolatos biztonságról szóló, 2002. április 25-i
2002/348/IB tanácsi határozat,
b)
a határokon átnyúló vonatkozású, járművekkel kapcsolatos bűncselekmények üldözéséről szóló,
2004. december 22-i 2004/919/EK határozat,
c)
a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és
használatáról szóló, 2007. június 12-i 2007/533/IB tanácsi határozat,
d)
a tagállamok vagyon-visszaszerzési hivatalai közötti, a bűncselekményből származó jövedelmek és
a bűncselekményekhez kapcsolódó egyéb tulajdon felkutatása és azonosítása terén való együttműködésről
szóló, 2007. december 6-i 2007/845/IB tanácsi határozat,
e)
a SIRENE Kézikönyvről és a Schengeni Információs Rendszer második generációja (SIS II) további
végrehajtási intézkedéseiről szóló 2003/115/EU végrehajtási határozat mellékletének felváltásáról szóló,
2017. augusztus 31-i (EU) 2017/1528 bizottsági végrehajtási határozat
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 276/2021. (V. 26.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelethez
1. Az ORFK
1.1. ellátja a gyanús tranzakciókra, valamint jelentős hiányokra és lopásokra vonatkozó adatokra vonatkozó
jelentési feladatokat a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról, az 1907/2006/EK
rendelet módosításáról, valamint a 98/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i
(EU) 2019/1148 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján,
1.2. gondoskodik a tűzfegyver transzferére vonatkozó engedélyekkel kapcsolatos információk cseréjéről
a 91/477 EGK tanácsi irányelv értelmében a tűzfegyverek Unión belüli transzferére vonatkozó információk
elektronikus eszközökkel történő szisztematikus cseréjére vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról
szóló, 2019. január 16-i (EU) 2019/686 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet alapján,
1.3. gondoskodik a külföldön kiszabott pénzbírság átvételéről és végrehajtásáról a kölcsönös elismerés elvének
a pénzbüntetésekre való alkalmazásáról szóló, 2005. február 24-i 2005/214/IB tanácsi kerethatározat alapján,
1.4. nemzeti kapcsolattartó pont
1.4.1.
az Európai Határ- és Parti Őrségről, valamint az 1052/2013/EU és az (EU) 2016/1624 rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. november 13-i (EU) 2019/1896 európai parlamenti és
tanácsi rendelet (a továbbiakban: 2019/1896 európai parlamenti és tanácsi rendelet) 13. cikke
alkalmazásában,
1.4.2.
a határokon átnyúló vonatkozású, járművekkel kapcsolatos bűncselekmények üldözéséről szóló,
2004. december 22-i 2004/919/EK határozat 5. cikke alkalmazásában,
1.5. nemzeti koordinációs központ a 2019/1896 európai parlamenti és tanácsi rendelet 21. cikke alkalmazásában,
1.6. központi kapcsolattartó szerv a RAILPOL (European Association of Railway Police Forces) együttműködés
keretében,
1.7. labdarúgással kapcsolatos nemzeti információs pontot működtet a nemzetközi vonatkozású labdarúgómérkőzésekkel kapcsolatos biztonságról szóló, 2002. április 25-i 2002/348/IB tanácsi határozat alapján,
1.8. ellenőrző hatóságként jár el a harmadik országbeli állampolgár, vagy hontalan személy által a tagállamok
egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam
meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló 604/2013/EU rendelet
hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítását szolgáló Eurodac létrehozásáról,
továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú
összehasonlítások kérelmezéséről, valamint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló
térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző ügynökség létrehozásáról szóló
1077/2011/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 603/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet alapján.”

2. melléklet a 276/2021. (V. 26.) Korm. rendelethez
„5. melléklet a 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelethez
1. A Készenléti Rendőrség
1.1. a vagyonvisszaszerzéssel összefüggő nemzetközi információcserét lát el, – ezen tevékenységével
összefüggésben – teljesíti a bűnügyi jogsegélykérelmeket, végrehajtja a Magyarország területén
a külföldi eljárásokban szükségessé váló vagyoni kényszerintézkedéseket, illetve részt vesz a nemzetközi
nyomozócsoportokban a tagállamok vagyon-visszaszerzési hivatalai közötti, a bűncselekményből származó
jövedelmek és a bűncselekményekhez kapcsolódó egyéb tulajdon felkutatása és azonosítása terén való
együttműködésről szóló, 2007. december 6-i 2007/845/IB tanácsi határozat alapján,
1.2. szakértőként vesz részt a Tanács 15382/10 számú állásfoglalásával létrehozott Célkörözési Egységek Európai
Hálózatában,
1.3. kapcsolattartási pont az Európa Tanács Budapesten, 2001. november 23-án kelt Számítástechnikai Bűnözésről
szóló Egyezményének kihirdetéséről szóló 2004. évi LXXIX. törvény 35. cikke alkalmazásában,
1.4. nemzetközi együttműködési feladatokat lát el a következő esetekben:
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1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.
1.4.7.
1.4.8.

3837

a 2006. évi XXXVII. törvénnyel kihirdetett, a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között
a határokat átlépő bűnözés megelőzése és leküzdése érdekében folytatandó együttműködésről
szóló, Heiligenbrunnban, 2004. június 6-án aláírt Szerződés 10., 12., 16. cikke,
a 2006. évi XCI. törvénnyel kihirdetett, a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között
a határokat átlépő bűnözés megelőzésében és a szervezett bűnözés elleni harcban folytatott
együttműködésről szóló, Pozsonyban, 2006. október 2-án aláírt egyezmény 12., 14., 16. cikke,
a 2006. évi CVIII. törvénnyel kihirdetett, a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között
a bűnüldöző szervek határokon átnyúló együttműködéséről szóló, Brdoban, 2006. október 25-én
aláírt Megállapodás 11., 13., 15. cikke,
a 2009. évi LXVI. törvénnyel kihirdetett, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság
Kormánya között a határokat átlépő bűnözés elleni harcban történő együttműködésről szóló
Megállapodás 12., 14., 16. cikke,
a 2009. évi LXIII. törvénnyel kihirdetett, a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya
között a határokat átlépő bűnözés megelőzése és leküzdése érdekében folytatott együttműködésről
szóló Megállapodás 12., 14., 16. cikke,
a 2012. évi LXXVII. törvénnyel kihirdetett, a tanúvédelem terén történő együttműködésről szóló
multilaterális Megállapodás 10. cikke,
a 2012. évi XCII. törvénnyel kihirdetett, a Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény 10.,
14–15. cikke,
a 2013. évi VIII. törvénnyel kihirdetett, a Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között
a bűnözés megelőzésében és leküzdésében történő együttműködésről szóló Megállapodás 8. és
10. cikke.”

3. melléklet a 276/2021. (V. 26.) Korm. rendelethez
„6. melléklet a 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelethez
1. A Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ
1.1. végzi a SIS II jelzésekhez kapcsolódó kiegészítő információk cseréjét, koordinálja a SIS II-be bevitt információk
minőségének ellenőrzését, a SIS II teljes körű hozzáférés és információ szolgáltatást a 2007/533/IB határozat
7. és 8. cikke, valamint az 1987/2006/EK rendelet 7. és. 8. cikke alapján,
1.2. megjelöli a SIS II figyelmeztető jelzéseket a 2007/533/IB határozat 24. cikke alapján,
1.3. elhelyezi az európai elfogatóparancs alapján átadás vagy kiadatás céljából letartóztatandó személyekre
vonatkozó SIS II figyelmeztető jelzéseket a 2007/533/IB határozat 26. cikke alapján, kapcsolatokat hoz létre
a SIS II figyelmeztető jelzések között a 2007/533/IB határozat 52. cikke alapján,
1.4. beutazási és tartózkodási tilalommal kapcsolatos konzultációt folytat az 1987/2006/EK rendelet 25. cikke
alapján,
1.5. a 2007/533/IB határozat 58. és 59. cikke, valamint az 1987/2006/EK rendelet 41. és 42. cikke alapján
megválaszolja az állampolgári adatigényléseket,
1.6. a 2007/533/IB határozat 8. cikke szerinti kiegészítő információ cseréje céljából konzultációt, találatkezelést,
adatminőség ellenőrzést, összeegyeztethetőség vizsgálatot végez a SIRENE Kézikönyvről és a Schengeni
Információs Rendszer második generációja (SIS II) további végrehajtási intézkedéseiről szóló
2003/115/EU végrehajtási határozat mellékletének felváltásáról szóló, 2017. augusztus 31-i (EU) 2017/1528
bizottsági végrehajtási határozat 1.1. pontja alapján,
1.7. terrorista bűncselekményre vonatkozó SIS jelzéshez kapcsolódó kiegészítő információcserét folytat
az Europollal a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés
terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról,
a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2018. november 28-i (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendelet 48. cikke alapján,
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1.8.

ellátja a készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel elkövetett csalás és a készpénz-helyettesítő fizetési
eszközök hamisítása elleni küzdelemről, valamint a 2001/413/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról
szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/713 európai parlamenti és tanácsi irányelv 14. cikke szerinti nemzeti
kapcsolattartó pont feladatait.”

4. melléklet a 276/2021. (V. 26.) Korm. rendelethez
1. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz
kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet
2.3. pontja helyébe a következő pont lép:
„2.3. vezető ápoló*”
2. Hatályát veszti az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének,
valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.)
Korm. rendelet 1. mellékletében a „** = a Kjt. vhr. 17. §-ában említett fegyveres szerveknél foglalkoztatott
közalkalmazottakra irányadó munkakör.” szövegrész.

A Kormány 277/2021. (V. 26.) Korm. rendelete
egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 2. alcím és az 1–11. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §
(2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) „Külföldi tartózkodás közben szükséges gyógykezelés megtérítése” alcíme
a következő 12/D. §-sal egészül ki:
„12/D. § (1) Az Ebtv. 32. § (1) bekezdésében meghatározott támogatással történő rendelésére jogosító szerződéssel
rendelkező egészségügyi szolgáltató orvosa társadalombiztosítási támogatással történő rendelés esetén,
a rendelés igénybevételét megelőzően, a TAJ-t igazoló hatósági igazolvány bemutatását, vagy ennek hiányában
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdésében meghatározott adatok hitelt érdemlő igazolását követően,
a NEAK nyilvántartásában közvetlenül elektronikus úton (on-line) ellenőrzi, hogy az Ebtv. 29. § (4) bekezdésében
meghatározott személy a nyilvántartásban az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásaira jogosultként
szerepel-e. A 14. életévét be nem töltött személy esetében az ellenőrzést minden egészségügyi szolgáltatónak
egyszer, az adott személy első alkalommal történő ellátása során kell elvégeznie. Az ellenőrzést adott ellátási
formában egy napon nyújtott szolgáltatások számától függetlenül egyszer kell elvégezni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jogviszony-ellenőrzést a szolgáltató kizárólag a NEAK által, az ellenőrzéssel érintett
ellátás szerinti támogatással történő rendelésére jogosító szerződéshez kapcsolódóan rendelkezésére bocsátott
azonosító kóddal végezheti el.
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(3) Az Ebtv. 32. § (1) bekezdésében meghatározott támogatással történő rendelésére jogosító szerződéssel
rendelkező egészségügyi szolgáltató orvosa általi jogviszony ellenőrzéssel kapcsolatban egyebekben a 12/B. §
(3)–(14) bekezdésében foglaltak alkalmazandóak.”
2. §		
Az R. 28. § (5) bekezdésében az „ugyanolyan jogviszony” szövegrész helyébe az „ugyanolyan vagy jogszabály szerint
átalakult jogviszony” szöveg lép.
3. §		
Hatályát veszti az R. 12/B. § (1) bekezdésében a „mentést, betegszállítást,” szövegrész.

2. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 4. §-a a következő (13)–(18) bekezdéssel egészül ki:
„(13) A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi
CXXII. törvény 46. § (2) bekezdése szerinti személyek által igénybe vett ellátásoknak a miniszteri rendeletben
meghatározott összeg feletti finanszírozási díját (a továbbiakban: ellátási díj különbözete) a finanszírozó
a szolgáltató részére utalványozza.
(14) A (13) bekezdés szerinti személyek által igénybe vett ellátások elszámolása az R.-ben meghatározott díjtételek
alapján, a mindenkori alapdíjon történik.
(15) Az ellátási díj különbözetének finanszírozási igényét az egészségügyi szolgáltatónak külön jeleznie nem kell,
az ellátásra vonatkozó teljesítményjelentési szabályokra az e rendeletben foglaltak irányadóak.
(16) Az ellátási díj különbözete csak olyan finanszírozási eset térítéséül utalványozható, amelynek részbeni
térítésére az ellátott személy is kötelezhető, és ha az ellátásra az Eütv. 3. § i) pontja miatt került sor. Az ellátási díj
különbözetének megállapítására a jelen rendeletben foglalt szabályok irányadóak.
(17) A finanszírozó az ellátási díj különbözetet intézményenként utalványozza az ellátott által térítendő legfeljebb
a külön jogszabályban meghatározott összeggel csökkentett mértékben.
(18) Az ellátott által megfizetendő térítési díjra vonatkozóan „S” térítési kategóriában az ellátás nem jelenthető
finanszírozásra.”
5. §

(1) Az R1. 4/A. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdéstől eltérően a mentést és betegszállítást végző szolgáltatók díjazásából levonást nem kell
érvényesíteni.”
(2) Az R1. 4/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A mentést és betegszállítást végző szolgáltatókat az elvégzett jogviszony ellenőrzésért külön díjazás nem
illeti meg.
(7) A NEAK a (4) és (5) bekezdésben meghatározott ellenőrzési díjat a 6. § (3) bekezdése szerint utalványozza.”

6. §		
Az R1. 16. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi szolgálatnak az ezen jogviszonya tekintetében
az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá nem tartozó – heti 40 órában foglalkoztatott –
egészségügyi szakdolgozója után a szakdolgozói bértámogatás mértékét a 36. számú melléklet tartalmazza.
A háziorvosi szolgáltató a bértámogatás összegét a szakdolgozó bérének a szakdolgozó 2020. decemberi
munkabérét, vagy legalább a mindenkori garantált bérminimumot meghaladó részének a kifizetésére, valamint
az ezzel összefüggésben keletkező közteherre köteles fordítani.
(2) A háziorvosi szolgáltató az (1) bekezdés szerinti szakdolgozói bértámogatásra háziorvosi szolgálatonként
a bejelentkezett biztosítottak korcsoportos pontszáma alapján a következők szerint jogosult:
a) 3000 pontig heti összesen 40 órában foglalkoztatott szakdolgozók után,
b) 3001–3500 pont között heti összesen 60 órában foglalkoztatott szakdolgozók után,
c) 3501–4000 pont között heti összesen 80 órában foglalkoztatott szakdolgozók után,
d) 4001–4500 pont között heti összesen 100 órában foglalkoztatott szakdolgozók után,
e) 4501 pont felett heti összesen 120 órában foglalkoztatott szakdolgozók után.”
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7. §		
Az R1. 16. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdés szerinti gyakorlati időből a bértámogatás mértékének meghatározása során kizárólag
a szakdolgozó által az egészségügyi végzettség megszerzését követően teljesített, és igazolásokkal alátámasztott
gyakorlati idő vehető figyelembe.”
8. §

(1) Az R1. 16/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A háziorvosi szolgáltató ezen jogviszonya tekintetében az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló
törvény hatálya alá nem tartozó, területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosi szolgálatokban egy – heti
40 órában – foglalkoztatott háziorvos után, 2000 fő feletti bejelentett ellátott esetén legfeljebb heti 20 órában
további foglalkoztatott háziorvos után havonta háziorvosi bértámogatásra jogosult, amelyet a háziorvosi szolgáltató
a háziorvost közvetlenül megillető munkabérére és annak közterheire köteles fordítani.”
(2) Az R1. 16/A. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (4) bekezdés szerinti gyakorlati időből a bértámogatás mértékének meghatározása során kizárólag az orvos
által az orvosi végzettség megszerzését követően teljesített, és igazolásokkal alátámasztott gyakorlati idő vehető
figyelembe.”

9. §		
Az R1. a következő 20/A. §-sal egészül ki:
„20/A. § (1) Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá nem tartozó iskolaorvosi szolgálatot
működtető szolgáltató szolgálatonként heti 40 órában foglalkoztatott iskolaorvos után havonta iskolaorvosi
bértámogatásra jogosult, amelyet az iskolaorvosi szolgáltató az iskolaorvost közvetlenül megillető munkabérére és
annak közterheire köteles fordítani. A bértámogatás összegét a 38. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az iskola-egészségügyi szolgálat orvosának 38. számú melléklet szerinti gyakorlati idejét az egészségügyi
szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 8. § (8) és (9) bekezdése és az egészségügyi szolgálati
jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése
szerint kell megállapítani.
(3) A (4) bekezdés szerinti gyakorlati időből a bértámogatás mértékének meghatározása során kizárólag az orvos
által az orvosi végzettség megszerzését követően teljesített, és igazolásokkal alátámasztott gyakorlati idő vehető
figyelembe.
(4) Az iskolaorvosi bértámogatáshoz szükséges gyakorlati időt a NEAK felé igazolni kell. A NEAK a gyakorlati idő
igazolásához iratokat kérhet be, és ellenőrzést folytathat le. Az iskolaorvosi bértámogatás a gyakorlati idő szerint
módosul, amelyet a NEAK a nyilvántartásában átvezet.
(5) Az egészségügyi szolgáltató munkáltató az (1) bekezdés szerinti támogatás, illetve annak módosítása iránti
igényét a NEAK által meghatározott, elektronikusan kitölthető kérelem formájában nyújthatja be, a NEAK által
meghatározott adatszolgáltatási formátumban.
(6) Az iskolaorvosi bértámogatás fedezetéül az 5. számú melléklet szerinti Iskolaegészségügyi ellátás bértámogatás
előirányzat szolgál.”
10. §		
Az R1. 28. § (1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1b) Ha a szolgáltató tárgyhónapra jelentett és elszámolható aktív fekvőbeteg-szakellátási teljesítménye – ide
nem értve a 27. § (11) bekezdése szerint elszámolt teljesítményt – meghaladja az (1) bekezdés szerint elszámolt
teljesítményt, a finanszírozó legfeljebb 4 százalék többletteljesítményt az alapdíj 25 százalékával számol el.”
11. §		
Az R1. 28/E. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága a fogvatartottak egészségügyi ellátását a 14. számú melléklet
szerinti Kórházi (osztályos) ápolási esetről szóló adatlapon az „F1” térítési kategóriában jelenti a finanszírozó
számára. A Gróf Tisza István Kórház a fogvatartottak egészségügyi ellátását a 6/A. számú melléklet szerinti Ambuláns
adatlapon és a 14. számú melléklet szerinti Kórházi (osztályos) ápolási esetről szóló adatlapon az „F1” és „F6” térítési
kategóriákban jelenti a finanszírozó számára. Ezen térítési kategóriákat csak e két intézmény jelentheti.”
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(1) Az R1. 40. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Egy intézményen belül az aktív osztályról a krónikus osztályra áthelyezett esetnél – ide nem értve
az 1903, a 2200, a 2201, a 2203, a 2205, a 2206, a 2207, a 2208, a 2209, a 4003 szakmakóddal rendelkező osztályra
történő áthelyezést – a finanszírozási napi díj az aktív ellátás normatív ápolási idejének leteltétől számolható el.”
(2) Az R1. 40. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A rövid ellátási (az alsó határnap letelte előtt befejezett) eset után az intézmény nem jogosult a teljes
HBCs díjra. Az alsó határnap alatti egy napra eső díj a teljes HBCs díjnak az alsó határnap számával elosztott
hányadosa.”
(3) Az R1. 40. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A nappali kórházi ellátás teljesítménye 0,7-es szorzóval számolható el, kivéve az R.-ben meghatározott
rehabilitációs ellátási program szerinti nappali ellátásokat. Nem számolható el teljesítmény heti pihenőnapra,
vasárnapra és munkaszüneti napokra.”
(4) Az R1. 40. §-a a következő (9a) és (9b) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) A megkezdett aktív fekvőbeteg-ellátás másik szolgáltató által felső határnapon belül történt folytatása esetén
az áthelyező szolgáltató az elszámolási szabályok szerinti súlyszám 50%-ára jogosult. Amennyiben a megkezdett
ellátás nem minősül sürgős esetnek, vagy nem tartozik az áthelyező szolgáltató szakmai kompetencia körébe, akkor
az áthelyező szolgáltatót az elszámolási szabályok szerinti súlyszám 25%-a illeti meg.
(9b) Fekvőbeteg gyógyintézetből történő elbocsátást követően felső határnapon belül másik gyógyintézetben
végzett aktív fekvőbeteg-ellátás esetén – az R. 14. számú mellékletében meghatározott esetek kivételével –
az elszámolási szabályok szerinti súlyszám 50%-a számolható el.”

13. §		
Az R1. 41/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az aktív fekvőbeteg-szakellátás esetében az egyes egészségügyi szolgáltatók által az egynapos sebészeti
és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételeiről szóló miniszteri rendelet és az R. szerint egynaposként
elszámolható teljesítménymennyiség is a tervezett éves keret részét képezi, melyre a tervezett éves keret
megállapításának szabályai irányadók.”
14. §		
Az R1. 76/Z. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A 2021. évre vonatkozóan a tervezett éves aktív és krónikus fekvőbeteg-szakellátási, a járóbeteg-szakellátási és
a molekuláris diagnosztikai (PCR) keretet a 2019. évi teljesítmények alapján kell meghatározni, amelynek mértéke
nem lehet kevesebb az előző évben meghatározott keret mértékénél. E bekezdésben foglaltakat 2021. április 1.
napjától kezdődően kell alkalmazni.”
15. §		
Az R1. a következő 77/A. §-sal egészül ki:
„77/A. § E rendeletnek az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
szóló 277/2021. (V. 26.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.12.) megállapított 20/A. §-a szerinti iskolaorvosi
bértámogatásra az érintett egészségügyi szolgáltatók – a 20/A. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel –
először a 2021. január havi munkabérek kifizetéséhez igényelt, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig utalandó
bértámogatásra jogosult azzal, hogy azt a NEAK 2021 júniusától utalványozza.”
16. §

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

Az R1. 5. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
Az R1. 6/A. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
Az R1. 9. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
Az R1. 12. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
Az R1. 14. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
Az R1. 22. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
Az R1. 28. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
Az R1. 34. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
Az R1. a 9. melléklet szerinti 38. számú melléklettel egészül ki.
Az R1. 38. számú melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
Az R1. 38. számú melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
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17. §		
Az R1.
a)
11. § (7) bekezdés a) és b) pontjában az „1100” szövegrész helyébe az „1500” szöveg,
b)
28/E. § (3) bekezdésében a „Gróf Tiszta István Kórház” szövegrész helyébe a „Gróf Tisza István Kórház”
szöveg, valamint a „Fogvatatottak egészségügyi ellátása előirányzat” szövegrész helyébe a „fogvatartottak
egészségügyi ellátása előirányzat” szöveg,
c)
33. § (3) bekezdésében a „LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. cím, 3. alcím, 1. jogcímcsoport,
5. Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás” szövegrész helyébe az „5. számú melléklet szerinti
Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás” szöveg,
d)
33/A. § (2a) bekezdésében a „légimentési tevékenység finanszírozása havi 90,0 millió forint fix összegű
díjjal történik az 5. számú melléklet szerinti Mentés előirányzat terhére” szövegrész helyébe a „légimentési
tevékenység finanszírozása havi 132,2 millió forint fix összegű díjjal történik az 5. számú melléklet szerinti
Mentés előirányzat terhére” szöveg,
e)
33/A. § (3) bekezdésében az „5. számú melléklet szerinti 15. Mentés előirányzat terhére” szövegrész helyébe
az „5. számú melléklet szerinti Mentés előirányzat terhére” szöveg,
f)
33/B. § (2) bekezdésében a „megye” szövegrész helyébe a „település” szöveg,
g)
39. § (2a) bekezdésében a „40. § (11a) bekezdése” szövegrész helyébe a „40. § (8) bekezdése” szöveg,
h)
41/A. § (2) bekezdésében a „jelentett és elszámolt teljesítményéneket a finanszírozó az alapdíj 100%-kal
számolja el” szövegrész helyébe a „jelentett és elszámolt teljesítményeket a finanszírozó az alapdíj 100%-ával
számolja el” szöveg,
i)
50/D. § (3) bekezdésében a „továbbá a Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás” szövegrész
helyébe a „továbbá orvosi rendelvényű halottszállítás” szöveg,
j)
76/Z. § (7) bekezdésében a „2021. április 1. napján” szövegrész helyébe a „2021. május 1. napján” szöveg,
k)
76/Z. § (8) bekezdésében a „(6a) bekezdését” szövegrész helyébe a „(7) bekezdését” szöveg,
l)
36. számú mellékletében az „(amely összeg a szociális hozzájárulási adót is tartalmazza)” szövegrész helyébe
az „(amely összeg a közterheket is tartalmazza)” szöveg, valamint a „ Szakdolgozói bértámogatás szociális
hozzájárulási adóval növelt összege (Ft/hó)” szövegrész helyébe a „Szakdolgozói bértámogatás (Ft/hó)”
szöveg,
m)
37. számú mellékletében az „(amely összeg a szociális hozzájárulási adót is tartalmazza)” szövegrész helyébe
az „(amely összeg a közterheket is tartalmazza)” szöveg
lép.
18. §		
Hatályát veszti az R1.
a)
26. § (7) bekezdése,
b)
28. § (1c)–(1e) bekezdése,
c)
28/D. §-a,
d)
42. § a) pontja.

3. A praxisközösségekről szóló 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet módosítása
19. §		
A praxisközösségekről szóló 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Pkr.) 1. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„1. § E rendelet hatálya az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben meghatározott háziorvosokra,
házi gyermekorvosokra, fogorvosokra, továbbá háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi szolgáltatókra, valamint
az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
12. § (1) bekezdése szerinti praxiskezelőre (a továbbiakban: praxiskezelő) terjed ki.”
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20. §
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(1) A Pkr. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdés szerinti kollegiális praxisközösségen belül egy telephelyen, vagy egy járáson belül egymás
közelében működő egészségügyi alapellátási körzetekben legalább 5 legfeljebb 10 háziorvosi, illetve házi
gyermekorvosi (a továbbiakban: együtt háziorvos) szolgálat részvételével a magasabb szintű egészségügyi
szolgáltatás nyújtása érdekében a következő szakmai együttműködési formák hozhatók létre és vehetők
nyilvántartásba:
a) egyesült praxisközösség, amely több, egy járáson belül működő háziorvosi szolgálat között létrejött szoros
szakmai és gazdasági együttműködés, amelyben az alapellátási feladataik összehangolt ellátása érdekében
valamennyi háziorvosi szolgálatot ugyanaz az egészségügyi szolgáltató működteti;
b) integrált praxisközösség, amely több, egy járáson belül működő háziorvosi szolgálat között létrejött szoros
szakmai és gazdasági együttműködés, amelyben az érintett háziorvosi szolgálatban praxisjoggal rendelkező
háziorvosok vagy a háziorvosi szolgálatokat működtető egészségügyi szolgáltatók – önállóságukat megtartva – egy
közösen alapított egészségügyi szolgáltatót hoztak létre alapellátási feladataik összehangolt ellátása érdekében;
c) praxisközösségi konzorcium, amely több, egy járáson belül működő háziorvosi szolgálat között létrejött szoros
szakmai és gazdasági együttműködés, amelyben az érintett háziorvosi szolgálatokat működtető egészségügyi
szolgáltatók – megőrizve önállóságukat – egymással konzorciumi együttműködési megállapodást kötöttek
alapellátási feladataik összehangolt ellátása érdekében, és soraikból egy konzorciumvezetőt jelöltek meg, amely
képviseli az együttműködést.”
(2) A Pkr. 2. §-a a következő (4)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A (3) bekezdés szerinti praxisközösségben 5 háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálatonként, illetve
5 háziorvosi vagy házi gyermekorvosi szolgálatonként további egy fogorvosi szolgálat is részt vehet, ezzel
a praxisközösség legfeljebb 12 szolgálatból is állhat.
(5) Egy szolgálat egy (3) bekezdés szerinti praxisközösségben vehet részt.
(6) A (3) bekezdés szerinti praxisközösségi szolgáltató tagja kizárólag a praxisközösséghez csatlakozó valamely
szolgálat által ellátott alapellátási körzet tekintetében területi ellátási kötelezettséggel rendelkező
a) praxisjoggal rendelkező személy (illetve egyéni vállalkozó), vagy
b) az a) pont szerinti személy – közeli hozzátartozóival egybeszámított – közvetlen vagy közvetett minősített
többségi befolyásával működő egészségügyi szolgáltató, vagy
c) állami vagy önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltató
lehet.
(7) A (3) bekezdés szerinti praxisközösség vagy – létrejöttét megelőzően – az ilyen praxisközösséget létrehozni
szándékozó szolgálatok kérelmére indokolt esetben a (3) bekezdésben meghatározott feltételek alól a praxiskezelő
határozott vagy határozatlan időre felmentést adhat. Az így kiadott felmentés időtartama alatt a (3) bekezdésben
meghatározott praxisközösségi formák létrehozhatóak, nyilvántartásba vehetőek és működtethetőek. A határozott
időre adott felmentés – indokolt esetben – meghosszabbítható.
(8) A praxiskezelő a 4. § (1) bekezdés f ) pontja szerinti előírások keretében, a (3) bekezdés szerinti praxisközösség
alapító dokumentumának tartalmára vonatkozóan az érvényes létrehozás és működés feltételeként kötelező
előírásokat tehet közzé.”

21. §		
A Pkr. 4. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A praxiskezelő, illetve a területi kollegiális szakmai vezető az (1) bekezdésben és a 2. §-ban foglaltak teljesítését
ellenőrizheti, és hiányosság esetén határidő megjelölésével felhívja a praxisközösséget a nyilatkozatban vállaltak
teljesítésére és annak igazolására.
(5) Ha a praxisközösség kéri, vagy a (4) bekezdés szerinti felhívásban foglaltakat a kijelölt határidővel nem teljesíti,
a praxiskezelő a praxisközösséget törli a nyilvántartásból.”
22. §		
A Pkr. a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § E rendelet alkalmazásában a prevenciós rendelés tanácsadással is teljesíthető.”
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23. §		
A Pkr.
a)
2. § (2) bekezdésében az „a terület háziorvosi, illetve fogorvosi praxisaiból álló” szövegrész helyébe
az „a terület háziorvosi, házi gyermekorvosi, illetve fogorvosi praxisaiból (a továbbiakban együtt: szolgálat)
álló” szöveg,
b)
3. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „háziorvosi szolgáltató” szövegrész helyébe a „szolgálatot
működtető” szöveg, valamint az „amelyben nyilatkozatot tesz, hogy vállalja” szövegrész helyébe az „amelyben
nyilatkozatot tesz, hogy orvosával szolgálatonként vállalja” szöveg,
c)
3. § (1) bekezdés f ) pontjában a „háziorvosi szolgálatokkal” szövegrész helyébe a „szolgálatokkal” szöveg,
d)
3. § (1) bekezdés g) pontjában, a „háziorvosi és háziorvosi ügyeleti szolgálatokkal” szövegrész helyébe
a „szolgálatokkal és ügyeleti szolgálatokkal” szöveg,
e)
3. § (2) bekezdésében a „háziorvosi szolgálatot” szövegrész helyébe a „szolgálatot” szöveg, valamint
a „háziorvosi szolgáltatónak” szövegrész helyébe a „szolgáltatónak” szöveg,
f)
3. § (3) bekezdésében a „háziorvosi szolgálatot” szövegrész helyébe a „szolgáltatót” szöveg,
g)
3. § (4) bekezdésében a „Ha a háziorvosi szolgálat a (3) bekezdés szerinti felhívásban foglaltakat a kijelölt
határidővel nem teljesíti” szövegrész helyébe a „Ha a szolgáltató kéri, vagy a (3) bekezdés szerinti felhívásban
foglaltakat a kijelölt határidővel nem teljesíti” szöveg,
h)
4. § (1) bekezdés e) pontjában a „4 óra, továbbá praxisonként 2000 fő bejelentkezett létszám felett minden
további 500 fő után” szövegrész helyébe a „4 óra 3. § (1) bekezdés c) pontja szerint biztosított prevenciós
rendelésen felül praxisonként 2000 fő (bejelentkezett) létszám feletti, praxisközösségben egybeszámított
minden további 500 fő után” szöveg
lép.

4. Záró rendelkezések
24. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1. §, a 16. § (10) bekezdése és a 10. melléklet 2022. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 16. § (11) bekezdése és a 11. melléklet 2023. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 277/2021. (V. 26.) Korm. rendelethez
„5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez
Millió forint
Megnevezés

2021. évi
előirányzat

Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás
Praxisfinanszírozás
Háziorvosi, szakdolgozói bértámogatás
Indikátorrendszer finanszírozása
Eseti ellátás díjazása
Ügyeleti szolgálat
Háziorvosi szolgáltató számára az egészségügyi államigazgatási szerv által szabadvagy munkaszüneti napra elrendelt alapellátási tevékenység támogatása
1.

Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen

119 912,0
71 558,9
7 300,0
649,3
13 106,2
6 400,0
218 926,4

Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem
Iskolaegészségügyi ellátás
Iskolaegészségügyi ellátás bértámogatás
Védőnői ellátás

24 009,8

Anya-, gyermek- és csecsemővédelem

483,4

MSZSZ: gyermekgyógyászat

121,6

MSZSZ: nőgyógyászat
2.

2 317,1
145,5

Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen

96,3
27 173,7

Fogászati ellátás
Praxisfinanszírozás

42 494,1

Fogorvosi, szakdolgozói bértámogatás

26 163,0

3.

Fogászati ellátás összesen

68 657, 1

4.

Otthoni szakápolás

6 480,8

5.

Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás

9 796,9

6.

Művesekezelés

27 771,1

Célelőirányzatok
Méltányossági alapon történő térítések
Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj
Tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint
háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása
Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata
Egészségügyi dolgozók 2018–2021. évi béremelésének fedezete
Egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, béremelésének fedezete
Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítése
Fiatal szakorvosok támogatása

3 911,3
55,0
1 250,0
20,0
365 441,1
3 830,1
15 029,1
320,8

7.

Célelőirányzatok összesen

389 857,4

8.

Mentés

45 479,1

9.

Laboratóriumi ellátás

24 266,1
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Összevont szakellátás
Járóbeteg-szakellátás

193 382,8

Népegészségügy fejlesztése

2 717,5

Működési költségelőleg

2 000,0

Molekuláris diagnosztikai (PCR) ellátás

5 426,4

Koronavírus járvánnyal kapcsolatos diagnosztika és ellátás

4 800,0

Fekvőbeteg-szakellátás
aktív fekvőbeteg-szakellátás
krónikus fekvőbeteg-szakellátás

641 052,2
546 551,5
87 573,1

fogvatartottak egészségügyi ellátása

1 927,6

várólista csökkentés

5 000,0

Extrafinanszírozás
Speciális finanszírozású szakellátás
10. Összevont szakellátás összesen
12. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék

1 000,0
51 211,9
901 590,8
10 658,5

13. Finanszírozási rendszer átalakítása

21 249,3

14. Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás

119 659,8

ÖSSZESEN

1 871 567,0
”

2. melléklet a 277/2021. (V. 26.) Korm. rendelethez
Az R1. 6/A. számú melléklet „Kitöltési útmutató” megjelölésű rész 10. pontja a következő sorokkal egészül ki:
„F1 = fogvatartottak ellátása
F6 = fekvőbeteg fogvatartottak részére végzett ellátás”

3847

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 96. szám

3. melléklet a 277/2021. (V. 26.) Korm. rendelethez
„9. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Szolgáltató NEAK
kódja:
Otthoni szakápolást végző
szolgáltató

A beteg

Elrendelő lap sorszáma: ..........................
SZAKÁPOLÁSI ELRENDELŐ LAP
neve:
.........................................................................................
címe:
.........................................................................................

neve: .....................................................................................................
lakóhelye: .............................................................................................
telefonszáma: .......................................................................................
Társadalombiztosítási azonosító jele:
születési adatai: .............. év .......................... hó ......... nap

Fekvőbeteg-intézeti ápolást kiváltó diagnózis (BNO-10)*
Kórházi kezelés időtartama: .....................................-tól ...................................-ig*
Szakápolás elrendelés dátuma:
A beteg szakápolásba vételének dátuma:
Meghosszabbítás esetén az első szakápolásba vétel dátuma:
Hányadik „folyamatos elrendelés”

Alapbetegség (BNO-10)
Kísérőbetegség(ek), szövődmény(ek) (BNO-10)
Szakápolás elrendelését indokló diagnózis (BNO-10)
Ellátást befolyásoló tényezők (Z00-Z99)

Elrendelt vizitek (1 elrendelésnél maximum 14)
Gyakorisága:
..........................................................................................................................................
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Az ellátás
típusa:

szakápolás
szakirányú terápiás szolgáltatás
(gyógytorna

A beteg
állapota:

teljes ápolásra szoruló
beteg

, fizioterápia

, logopédia

részleges ápolásra szoruló
beteg

)

önellátó beteg

Az orvos szakápolásra vonatkozó elrendelése a 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet 1. számú
melléklete szerint ellátható tevékenységből.
(A megfelelőt kérjük X-szel megjelölni.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Elrendelést javasoló orvos neve**: ................................................. Pecsét száma:
......................
Elrendelő orvos neve: ......................................................................................... Pecsét
száma: ...........................
Az elrendelő orvos munkahelyének azonosítója:
Háziorvosi szolgálat kódja:

vagy Intézet azonosítója:

Dátum: ....................................... év ................ hó
........ nap

P. H.
..................................................................
aláírás

Az otthoni szakápolást elfogadom, és egyben kijelentem, hogy más szolgáltatótól
térítésmentesen szakápolást nem veszek igénybe. Tudomásul veszem, hogy 1 térítésmentes
vizit 3 óránál hosszabb nem lehet.
Dátum: ........................... év ............... hó
beteg (törvényes képviselő) aláírása:
....... nap
.......................................
* Kitöltése minden esetben kötelező. Adatai: a jelenlegi ellátást indokló diagnózis miatti utolsó
kórházi kezelésre vonatkoznak.
”

4. melléklet a 277/2021. (V. 26.) Korm. rendelethez
Az R1. 12. számú melléklet A) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„A) A vizitdíj megállapítása a betegellátás típusa, valamint a beteg önellátó képessége szerint

A beteg önellátó képességének foka

Szakápolási ellátás

Szakirányú

elrendelhető vizitek száma és az alapdíj szorzók

(rehabilitációs)

1–14-ig

további

tevékenység, alapdíj szorzók

Teljes ápolást igénylő esetben

1,0

1,0

1,0

Részleges ápolást igénylő esetben

0,9

0,8

1,0

Önellátásra képes beteg esetében

0,8

0,5

–
”

”
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5. melléklet a 277/2021. (V. 26.) Korm. rendelethez

1. Az R1. 14. számú mellékletében az „ADATLAP kórházi (osztályos) ápolási esetről” című adatlap helyébe a következő rendelkezés lép:
1. Az R1. 14. számú mellékletében az „ADATLAP kórházi (osztályos) ápolási esetről” című adatlap helyébe a következő rendelkezés lép:
„ADATLAP kórházi (osztályos) ápolási esetről
„ADATLAP kórházi (osztályos) ápolási esetről

1. A kórház neve:
3. Osztály azonosítója:

3/A.
Szakmakód:

4/B. Részleges térítési díj összege:
6. Személyazonosító jel:
8. A beteg neve:
10. Anyja neve:
12. A beteg neme:
14. A kísért beteg törzsszáma:
16.
Lakcím:
17/A. Beutaló orvos munkahelyének
azonosítója
17/C. Beutalást megalapozó ellátást igazoló adat
20. A felvétel időpontja:
23. A beteg további sorsa:
24. Az ellátó orvos kódja:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15
-16

2. Osztály neve:
4. Térítési
4/A. Részleges
kategória:
térítés:
5. Személyazonosító típusa:
7. Törzsszám:
9. Érvényes biztosítás országa vagy a beteg állampolgársága:
11. A beteg születési neve:
13. Születés dátuma:
14/A. A beteg kíséretének oka:
16/A. Lakcím típusa:
17/B. Beutaló orvos kódja:

18. A felvétel jellege:
22. A távozás időpontja:
25. E-adatlap kitöltés:
26. DIAGNÓZISOK
Megnevezés

19. A felvétel típusa:

T
1
3

Kód

D
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27. BEAVATKOZÁSOK
Dátum

Szakmakód

3850

Megnevezés Intézet/osztály azonosítója
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
29. Újszülött súlya (g):
31. Felhasználói mezők:

L

db

30. Baleset minősítése:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

30

Dátum: ............... év ............................................ hó ......... nap
Dátum: ............... év ............................................ hó ......... nap

J N S F M

......................................................
az ellátásért felelős orvos

A

T

Kód

......................................................
az ellátásért felelős orvos”

2. Az R1. 14. számú melléklet „Kitöltési útmutató” megjelölésű rész 4. pontja a következő sorral egészül ki:
„F1= fogvatartottak ellátása”
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6. melléklet a 277/2021. (V. 26.) Korm. rendelethez
1. Az R1. 22. számú melléklet A) pont 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A NEAK honlapján közzéteszi:)
„1. Havi jelentések:
a) alapdíjak és országosan összesített teljesítményadatok havi bontásban,
b) NEAK tájékoztató a gyógyító-megelőző ellátások finanszírozásának havi kifizetéseiről idősorosan,
c) járóbeteg-szakellátás havi tevékenységéről szóló összesítés,
d) fekvőbeteg-szakellátás havi tevékenységéről szóló összesítés.”
2. Az R1. 22. számú melléklet C) pontjában az „EüM” szövegrész helyébe az „EMMI” szöveg lép.

7. melléklet a 277/2021. (V. 26.) Korm. rendelethez
„28. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

2021. évre vonatkozó súlyszám és pontszám
1. A járóbeteg-szakellátás – ideértve a CT-MRI vizsgálatokat is – 2020. november és 2021. október közötti teljesítési
időszakra vonatkozó országos pontszám mértéke: 83 311 827 312 pont. Ebből az egészségügyért felelős miniszter
által az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével engedélyezett, a folyamatos ellátás biztosításával vagy
egyéb ellátási érdekkel összefüggő finanszírozás fedezetére szolgáló keret 10 000 000 pont.
2. Az aktív fekvőbeteg-szakellátás 2020. november és 2021. október közötti teljesítési időszakra vonatkozó országos
TVK mértéke: 2 091 564 súlyszám. Ebből az egészségügyért felelős miniszter által az államháztartásért felelős
miniszter egyetértésével engedélyezett,
a)
a folyamatos ellátás biztosításával vagy egyéb ellátási érdekkel összefüggő finanszírozás fedezetére szolgáló
keret, valamint
b)
egyéb szakmapolitikai célok fedezete: 200 súlyszám.
3. Az egyes ellátási formák 2021. finanszírozási évre vonatkozó országos szezonális indexe:
Fekvőbeteg-szakellátás

Járóbeteg-szakellátás

2020. november

Hónap

1/12

1/12

2020. december

1/12

1/12

2021. január

1/12

1/12

2021. február

1/12

1/12

2021. március

1/12

1/12

2021. április

1/12

1/12

2021. május

1/12

1/12

2021. június

1/12

1/12

2021. július

1/12

1/12

2021. augusztus

1/12

1/12

2021. szeptember

1/12

1/12

2021. október

1/12

1/12
”
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8. melléklet a 277/2021. (V. 26.) Korm. rendelethez
Az R1. 34. mellékletében foglalt táblázat 10. sora helyébe a következő sor lép:
[A

B

1.

Szolgáltató neve

10.

S787

Országos Kórházi Főigazgatóság

C
Havi fix díj
(ezer Ft)]

1395,1

9. melléklet a 277/2021. (V. 26.) Korm. rendelethez
„38. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Az iskola-egészségügyi szolgálatok iskolaorvosi bértámogatásának összege (amely összeg
a közterheket is tartalmazza)
Gyakorlati idő

Iskolaorvosi bértámogatás

(év)

összege (Ft/hó)

0–2

18 300

3–5

64 000

6–10

150 100

11–15

190 900

16–20

213 300

21–25

253 100

26–30

286 800

31–35

304 700

36–40

342 800

41–

428 800
”

10. melléklet a 277/2021. (V. 26.) Korm. rendelethez
„38. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Az iskola-egészségügyi szolgálatok iskolaorvosi bértámogatásának összege 2022. január 1-jétől
(amely összeg a közterheket is tartalmazza)
Gyakorlati idő

Iskolaorvosi bértámogatás

(év)

összege (Ft/hó)

0–2

66 000

3–5

124 700

6–10

235 500

11–15

287 900

16–20

316 700

21–25

367 800

26–30

411 200

31–35

434 200

36–40

483 200

41–

593 700
”
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11. melléklet a 277/2021. (V. 26.) Korm. rendelethez
„38. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Az iskola-egészségügyi szolgálatok iskolaorvosi bértámogatásának összege 2023. január 1-jétől
(amely összeg a közterheket is tartalmazza)
Gyakorlati idő

Iskolaorvosi bértámogatás

(év)

összege (Ft/hó)

0–2

89 800

3–5

155 000

6–10

278 100

11–15

336 300

16–20

368 400

21–25

425 200

26–30

473 400

31–35

499 000

36–40

553 400

41–

676 200
”

A Kormány 278/2021. (V. 26.) Korm. rendelete
egyes turisztikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 2. alcím tekintetében a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 10. § h) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és
vendéglátással kapcsolatos egyes feladatainak meghatározásáról szóló
61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet módosításáról
1. §

(1) A Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság turizmussal és vendéglátással kapcsolatos
egyes feladatainak meghatározásáról szóló 61/2017. (III. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 5. § (1) bekezdés
8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A turisztikai ügynökség)
„8. alapfeladataihoz kapcsolódóan teljes körű hazai és nemzetközi értékesítési, valamint marketing- és
kommunikációs tevékenységet végez, szoros kapcsolatot tartva a szakmai és kormányzati, nem kormányzati
szervezetekkel, valamint piacfejlesztési tevékenységet folytat, értékesítési platformokat dolgoz ki a turisztikai kínálat
értékesítésére, továbbá működteti és irányítja a nemzetközi turisztikai képviselet hálózatot,”
(2) Az R1. 5. § (1) bekezdés 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A turisztikai ügynökség)
„13. statisztikai adatok és nemzetközi turisztikai technológiai trendek alapján elemzi a hazai és nemzetközi turizmus,
a szállodaipar és a vendéglátás folyamatait,”
(3) Az R1. 5. § (1) bekezdés 29. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A turisztikai ügynökség)
„29. gondoskodik a rendezvénykoordinációs feladatok ellátásáról, működteti a szakmai testület munkáját
segítő Nemzeti Rendezvénykoordinációs Központot; egyes, a fenti célok, stratégiai szempontok szerint kiemelt
rendezvények, rendezvénysorozatok, évadok megszervezését saját hatáskörben tervezi és valósítja meg, továbbá
gondoskodik a hatáskörébe utalt rendezvények teljes körű lebonyolításáról,”
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(4) Az R1. 5. § (1) bekezdés 33. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A turisztikai ügynökség)
„33. a 8., 15. és 24. pontban felsorolt, valamint egyéb értékesítési, marketing- és kommunikációs tevékenységéhez
és az egyes nemzeti rendezvények megszervezéséhez kapcsolódó feladatait egy, a tulajdonosi joggyakorlása alá
tartozó gazdasági társaság útján látja el,”
2. §		
Az R1. 5. § (1) bekezdése a következő 35–42. ponttal egészül ki:
(A turisztikai ügynökség)
„35. észrevételeket, javaslatokat tesz az ágazatra vonatkozó statisztikai adatok gyűjtésére,
36. figyelemmel kíséri a turizmust, a turisztikai befektetéseket, a turisztikai online értékesítést és a szállodaipari,
valamint a vendéglátást érintő fontosabb folyamatokat,
37. elemzi a turisztikai területen működő vállalkozások gazdálkodási, jövedelmi folyamatait, ezekre vonatkozóan
szakmai anyagokat készít, véleményez, és javaslatokat dolgoz ki,
38. figyelemmel kíséri és elemzi Magyarország és a magyar nép kulturális öröksége turisztikai célú hasznosításának
lehetőségeit és gyakorlatát,
39. figyelemmel kíséri és elemzi Magyarország és a magyar nép épített öröksége turisztikai célú hasznosításának
lehetőségeit és gyakorlatát,
40. vizsgálja és elemzi Magyarország természeti értékei turisztikai célú hasznosításának lehetőségeit és gyakorlatát,
41. nyomon követi a közlekedési ágazat infrastrukturális fejlesztéseit, és a turisztikai szempontok érvényesülése
érdekében javaslatokat dolgoz ki,
42. figyelemmel kíséri és vizsgálja a gasztroturizmus folyamatait, e körben szakmai anyagokat készít, és javaslatokat
dolgoz ki.”
3. §		
Hatályát veszti az R1. 5. § (1) bekezdés 31. pontja.

2. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló
235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet módosításáról
4. §

(1) A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„5. szálláshelykezelő szoftver: a szálláshely-szolgáltató által kötelezően használt olyan informatikai program, amely
tartalmazza az adatküldő modult, okmányolvasóval kialakított kapcsolattal rendelkezik, alkalmas a Nemzeti
Turisztikai Adatszolgáltató Központ, valamint a tárhely számára adatok továbbítására, továbbá a Turizmus tv. 9/I. §
(2) bekezdése szerinti szoftver;”
(2) Az R2. 2. § 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„9. okmányolvasó: a személyazonosság igazolására alkalmas okmányon feltüntetett, a Turizmus tv. 9/H. §
(1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatok gépi beolvasására alkalmas eszköz;”
(3) Az R2. 2. §-a a következő 12. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„12. adatküldő modul: a turisztikai tárhelyszolgáltató által biztosított, a szálláshelykezelő szoftver részeként működő
olyan informatikai programrész, amely titkosítja és továbbítja a Turizmus tv. 9/H. § (1) bekezdés a) és b) pontjában
meghatározott adatokat a tárhely részére.”

5. §		
Az R2. 14/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14/C. § (1) A szálláshely-szolgáltató a Turizmus tv. 9/H. § (1) bekezdése szerinti adatokat a szálláshelykezelő szoftver
alkalmazásával – az adatküldő modul közreműködésével – elektronikus formában és titkosítottan, szálláshelyenként
továbbítja a tárhely részére.
(2) A szálláshely-szolgáltató a Turizmus tv. 9/H. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatokat a szálláshelykezelő
szoftverben az okmányolvasón keresztül rögzíti. Azokat az adatokat, amelyek rögzítése az okmányolvasón keresztül
nem lehetséges, a szálláshely-szolgáltató manuális adatbevitel útján rögzíti a szálláshelykezelő szoftverben.
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(3) Az első adatszolgáltatást megelőzően a szálláshely-szolgáltatónak el kell végeznie a szálláshelykezelő szoftver
és a tárhely közötti biztonságos hálózati kommunikációs kapcsolat létrehozatala érdekében a szálláshelykezelő
szoftver konfigurációját a turisztikai tárhelyszolgáltató elektronikus felületén közzétett tájékoztatónak megfelelően.
(4) A turisztikai tárhelyszolgáltató a szálláshelykezelő szoftver megfelelő működéséről igazolást állít ki. Az igazolással
rendelkező szálláshelykezelő szoftver gyártója jogosult honlapján a szálláshelykezelő szoftvert a tárhellyel való
kapcsolódásra alkalmas szoftverként feltüntetni. Az igazolás a kiállításának napján érvényes követelményeknek való
megfelelést igazolja. A turisztikai tárhelyszolgáltató az igazolással rendelkező szálláshelykezelő szoftverek listáját
az elektronikus felületén közzéteszi.
(5) A (3) bekezdésben meghatározott biztonságos kommunikációs csatornán keresztül a szálláshelykezelő szoftver
a tárhellyel automatikus hálózati kommunikációt tart fent.
(6) A turisztikai tárhelyszolgáltató az adatküldő modul implementációs paramétereit az elektronikus felületen
közzéteszi.
(7) Ha az adatszolgáltatás üzemzavar vagy üzemszünet miatt meghiúsul, az adatszolgáltatást az üzemzavar vagy
üzemszünet elhárultát követően haladéktalanul teljesíteni kell.
(8) Az adatküldő modult a turisztikai tárhelyszolgáltató díjmentesen biztosítja a szálláshelykezelő szoftver fejlesztők
részére.
(9) Ha az okmányolvasó a személyazonosság igazolására alkalmas okmány adatai mellett az okmányról képi adatot
is rögzít, a szálláshelykezelő szoftver az okmány képi adatát – a (2) bekezdés szerinti adatoknak a szálláshelykezelő
szoftverbe történő rögzítését követően – haladéktalanul törli.”

3. Záró rendelkezések
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 279/2021. (V. 26.) Korm. rendelete
egyes koncessziós tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
az 5–7. § tekintetében a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 30/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 8. § d) pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
(A miniszterelnök kabinetfőnöke az általános politikai koordinációért való felelőssége keretében)
„d) a Kormány erre vonatkozó, kormányrendeletben meghozott döntése esetén ellátja a koncesszióról szóló
1991. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 5. § (1) bekezdése szerinti, a pályázat kiírására (koncessziós beszerzési
eljárás lefolytatására), elbírálására (a koncessziós beszerzési eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalára),
ajánlattételi felhívásra, ajánlattételi eljárás, valamint a Ktv. 10/A. §-a szerinti eljárás lefolytatására vonatkozó
feladatokat, és megköti a koncessziós szerződést (koncessziót),”
2. §		
A Nemzeti Koncessziós Irodáról szóló 424/2020. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. § (1) bekezdés
e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Iroda szakmai feladatai körében:)
„e) kormányrendeleti kijelölés esetén ellátja a Ktv. szerinti koncessziós pályázat kiírására, elbírálására, ajánlattételi
felhívásra, ajánlattételi eljárás, valamint a Ktv. 10/A. §-a szerinti eljárás lefolytatására, továbbá a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (a továbbiakban: Kbt.) szabályozott közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési
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eljárás kiírására és lefolytatására vonatkozó feladatokat, és megköti a Ktv. szerinti koncessziós szerződést, illetve
a Kbt. szerinti koncessziót.”
3. §		
Az R1. 3. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Ha a Ktv. szerinti koncessziós vagy a Ktv. 10/A. §-a szerinti eljárás tekintetében – a Kormány rendelete alapján –
a Ktv. 5. § (1) bekezdése szerinti feladatokra kijelölt miniszter a miniszterelnök kabinetfőnöke, akkor az Iroda
a miniszterelnök kabinetfőnöke felkérése alapján közreműködik a pályázat kiírásában, elbírálásában, ajánlattételi
felhívás kiadásában, ajánlattételi eljárás, valamint a Ktv. 10/A. §-a szerinti eljárás lefolytatásában és a koncessziós
szerződés megkötésében, továbbá a Kbt.-ben szabályozott közbeszerzési, illetve koncessziós beszerzési eljárás
előkészítésével, az eljárás lefolytatásával, valamint a Kbt. szerinti koncesszió megkötésével kapcsolatos feladatok
ellátásában.
(3) Ha a Ktv. szerinti koncessziós vagy a Ktv. 10/A. §-a szerinti eljárás tekintetében – a Kormány rendelete alapján –
a Ktv. 5. § (1) bekezdése szerinti feladatokra kijelölt központi kormányzati igazgatási szerv az Iroda, akkor az Iroda
ellátja a pályázat kiírására, elbírálására, ajánlattételi felhívásra, ajánlattételi eljárás, valamint a Ktv. 10/A. §-a szerinti
eljárás lefolytatására vonatkozó feladatokat, és megköti a koncessziós szerződést, továbbá teljesíti a Kbt.-ben
szabályozott közbeszerzési, illetve koncessziós beszerzési eljárás előkészítésével, az eljárás lefolytatásával, valamint
a Kbt. szerinti koncesszió megkötésével és a kötelezettségvállalással kapcsolatos feladatokat.
(4) Ha az adott eljárás tekintetében a Ktv. 5. §-a szerinti feladatokra kijelölt miniszter nem a miniszterelnök
kabinetfőnöke, az Iroda az állam nevében eljáró ágazati miniszter felkérése alapján – a miniszterelnök
kabinetfőnöke egyetértése esetén – közreműködhet a pályázat kiírására, elbírálására, ajánlattételi felhívásra,
ajánlattételi eljárás, valamint a Ktv. 10/A. §-a szerinti eljárás lefolytatására vonatkozó feladatok ellátásában és
a koncessziós szerződés megkötésében, továbbá a Kbt.-ben szabályozott közbeszerzési, illetve koncessziós
beszerzési eljárás előkészítésével, az eljárás lefolytatásával, valamint a Kbt. szerinti koncesszió megkötésével
kapcsolatos feladatok ellátásában.”
4. §		
Az R1. 3. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A (2)–(4) bekezdés szerinti esetben a Kbt. szerinti koncesszió megkötését követően – törvény vagy
kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – a közbeszerzési, illetve koncessziós beszerzési tevékenység
szerint illetékes ágazati miniszter vagy jogszabályban kijelölt egyéb szerv gyakorolja az államot megillető,
a koncesszió teljesítésével, végrehajtásával és ellenőrzésével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket. A Kbt.-ben
szabályozott közbeszerzési, illetve koncessziós beszerzési szerződés szerinti tevékenység szerint illetékes
ágazati miniszter vagy jogszabályban kijelölt egyéb szerv állam nevében szerződő félként való eljárásához,
így a közbeszerzési, illetve koncessziós beszerzési szerződés alapján az államot megillető valamennyi jog és
kötelezettség gyakorlásához a koncesszió jogosultjának hozzájárulása nem szükséges.
(9) A 3. § (2) bekezdése szerinti esetben a miniszter, illetve a 3. § (3) bekezdése szerinti esetben az Iroda
– amennyiben törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – a Ktv. szerinti koncessziós és
a Ktv. 10/A. §-a szerinti eljárásokkal kapcsolatos, jogszabályban meghatározott közzétételi kötelezettségét és
a Ktv. 5. § (5) bekezdése szerinti véleményeztetési kötelezettséget a miniszternek, illetve az Iroda elnökének
a Hivatalos Értesítőben közzétett közleménye útján is teljesítheti.”
5. §		
Az egyes koncesszióköteles tevékenységek tekintetében az illetékes ágazati miniszteri feladatok ellátásáról szóló
495/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 5. § (1) bekezdésében meghatározott
eljárások (ideértve a Ktv. 3/A. §-a szerinti eljárásokat is) lefolytatására és a koncessziós szerződés (koncesszió)
megkötésére vonatkozó feladatokat az 1. mellékletben meghatározott koncesszióköteles tevékenységek
tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés
1. pontja szerinti miniszter (a továbbiakban: miniszter) – a Nemzeti Koncessziós Iroda közreműködésével – látja el.”
6. §		
Az R2. 6. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:
„(14) E rendeletnek az egyes koncessziós tárgyú Korm. rendeletek módosításáról szóló 279/2021. (V. 26.)
Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. rendelet 4.) megállapított 1. melléklet 4. és 5. pontját a Mód. rendelet
4. hatálybalépésekor már előkészítés alatt álló vagy egyébként folyamatban lévő koncessziós pályázati kiírások
(koncessziós beszerzési eljárások) tekintetében is alkalmazni kell.”
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7. §		
Az R2. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
8. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 279/2021. (V. 26.) Korm. rendelethez
Az R2. 1. melléklete a következő 4. és 5. ponttal egészül ki:
„4. A hulladékról szóló törvény szerinti állami hulladékgazdálkodási közfeladat,
5. Az országos közutak és műtárgyaik létrehozása és működtetése.”

A Kormány 280/2021. (V. 26.) Korm. rendelete
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi
CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7. § g)–i) pontja tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről
szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Hvt.vhr.) 2. § (2) bekezdése a következő 9–14. ponttal egészül ki:
(A miniszter az ország honvédelméért, valamint a válságkezelés katonai feladatai végrehajtásáért viselt felelősségi
körében)
„9. irányítja a katonai és a katonai nemzetbiztonsági kibertér műveleti felkészülést és a kibertér műveleti feladatok
végrehajtását,
10. irányítja a honvédelmi létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmével kapcsolatos feladatokat, valamint
előkészíti az ezzel kapcsolatos szabályozókat,
11. irányítja a befogadó nemzeti támogatással kapcsolatos feladatokat,
12. irányítja a hibrid fenyegetésekkel szembeni nemzeti ellenálló képességre és védelemre, valamint a polgári
felkészültségre vonatkozó feladatokat,
13. irányítja a fegyveres összeütközések időszakában végrehajtandó polgári védelmi felkészítés, valamint a polgári
veszélyhelyzeti tervezés honvédelmi ágazati feladatait,
14. irányítja a Nemzeti Katonai Stratégia és – a külpolitikáért felelős miniszterrel együttműködésben – a Nemzeti
Biztonsági Stratégia előkészítését.”
(2) A Hvt.vhr. 2. § (3) bekezdése a következő 6. ponttal egészül ki:
(A miniszter a Honvédség irányításáért, valamint törvényes működéséért viselt felelőssége körében)
„6. – a Magyar Honvédség parancsnoka felterjesztése alapján, az e rendeletben meghatározott szakmai irányítást
gyakorló vezetőjének egyetértése mellett – jóváhagyja a Hvt. 45. § (1a) bekezdése szerinti speciális irányításban
érintett katonai szervezetek szervezeti és működési szabályzatát.”
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2. §		
A Hvt.vhr. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § A honvédelmi államtitkár
1. irányítja a lakosságnak, az anyagi javaknak és a közigazgatásnak Magyarország fegyveres védelmének
felkészítésére, az ország területének védelmi célú előkészítésére, valamint a központi államigazgatási szervek,
a területi és helyi védelmi igazgatási szervek, az Országgyűlési Őrség és a Hvt. szerint az egyéb honvédelemben
közreműködő szervek honvédelmi igazgatási feladatokra történő felkészítését, a honvédelmi igazgatási feladatok
végrehajtását és az ezekkel kapcsolatos ellenőrzések végrehajtását,
2. irányítja a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek biztosításával kapcsolatos feladatok
koordinálását, a szükséges infrastruktúra, valamint a honvédelmi igazgatás infokommunikációs rendszere
követelményeinek meghatározását,
3. irányítja a NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló nemzeti intézkedési rendszert működtető
szervek ezzel kapcsolatos tevékenységét, valamint a NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló nemzeti
intézkedési rendszerrel összefüggő felső szintű döntések előkészítését,
4. felelős a NATO, az Európai Unió válságkezelésben érintett felső szintű politikai szervei, valamint a regionális
védelmi együttműködés keretében szervezett stratégiai szintű biztonságpolitikai-katonai válságkezelési
gyakorlatain történő magyar részvétel szakmai előkészítéséért, tervezéséért és nemzeti végrehajtásának
koordinálásáért,
5. irányítja a miniszter felelősségi körét érintő védelempolitikai feladatokat,
6. irányítja a honvédelmi szervezetek kapcsolattartását – a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat kivételével – a NATO
és az Európai Unió illetékes szerveivel, a tárca két- és a többoldalú nemzetközi együttműködését, a nemzetközi
válságkezelést és békefenntartást, valamint a nemzetközi terrorizmussal szembeni együttműködés összehangolását,
7. irányítja a Honvédség és a külföldi fegyveres erők következő évre tervezett csapatmozgásai jegyzékének
előkészítését,
8. irányítja a katonai pályára irányítással összefüggő feladatokban együttműködő felsőoktatási, szakképző és
köznevelési intézmények e tevékenységének elősegítésével kapcsolatos feladatokat,
9. irányítja az ifjúságpolitika, az esélyegyenlőség és a honvédelmi nevelés programja honvédelmi ágazatot érintő
felső szintű feladatainak végrehajtását,
10. irányítja a nemzeti felsőoktatás honvédelmet érintő felső szintű feladatainak végrehajtását,
11. irányítja a nemzeti köznevelés és a szakképzés Honvédséget érintő felső szintű feladatainak végrehajtását,
felelős – a létesítés, a megszüntetés, a tevékenységi kör megállapítása és módosítása kivételével – a miniszter
fenntartói irányítása alá tartozó, honvédelmi szervezetnek nem minősülő többcélú szakképző intézmény fenntartói
irányításáért, a katonai szakképesítések Honvédséget érintő felső szintű feladatok irányításáért,
12. irányítja a honvédelmi ágazati képzés – ideértve a nyelvképzés – felső szintű feladatainak végrehajtását,
13. szakterületén biztosítja a Magyar Honvédség parancsnoka bevonását a minisztériumi szakmai
döntés-előkészítési folyamatokba,
14. irányítja a NATO védelmi tervezési folyamatában és az Európai Unió védelmi képességfejlesztési folyamatában
való magyar részvételt, biztosítja a nemzeti védelmi tervezés számára a védelempolitikai iránymutatást,
15. irányítja a minisztérium és a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó honvédelmi szervezetek honvédelmi
ágazati válságkezelő rendszerének kialakítását, működtetését és a honvédelmi katasztrófavédelmi rendszer
feladatainak végrehajtását,
16. végzi a minisztérium és a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó honvédelmi szervezetek közvetlen
támogatói, kulturális és rekreációs, protokoll, delegációs és rendezvényszervezési, valamint objektumüzemeltetési
feladatainak ellátását végző honvédségi szervezet e feladat ellátásával érintett szervezeti egységeinek a Hvt. 45. §
(1a) bekezdése szerinti irányítását,
17. végzi a NATO és az Európai Unió Katonai Bizottságánál, munkacsoportjainál, az Egyesült Nemzetek Szervezete,
az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet, a regionális védelmi együttműködési és egyéb felső szintű
nemzetközi szervezetek bizottságainál és testületeinél képviseletet ellátó honvédelmi szervezeteknek a Hvt. 45. §
(1a) bekezdése szerinti irányítását,
18. irányítja a nemzetgazdaság védelmi felkészítésének honvédelmi szervezeteket érintő feladatait,
19. irányítja a gondoskodási körbe tartozók ellátásával kapcsolatos stratégiai feladatokat,
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20. felelős az ágazati humánerőforrás-stratégia meghatározásáért, ennek keretei között irányítja a humánpolitikai
intézmény- és eszközrendszerrel – így különösen az életpálya menedzsmenttel, a személyi állomány összetételének
és létszámarányának meghatározásával, foglalkoztatásával, az illetmény- és a juttatási, valamint az elismerési
és az ösztönzési rendszerrel, a toborzással, a tartalékos rendszerrel, a rekreációval, a rekonverzióval, a szociális és
kegyeleti támogatással, valamint a nyugállományú katonák és honvédségi nyugdíjasok ellátásával – összefüggő
felsőszintű feladatok végrehajtását,
21. irányítja a honvédelmi összekötők és a honvédelmi referensek szakmai tevékenységét, felkészítését.”
3. §		
A Hvt.vhr. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § A közigazgatási államtitkár
1. irányítja az állami célú légiközlekedésben bekövetkezett légiközlekedési balesetek, súlyos repülőesemények és
repülőesemények szakmai vizsgálatával összefüggő feladatok végzését,
2. irányítja az állami célú légiközlekedéssel – különösen a katonai légiforgalmi irányító és légiforgalmi tájékoztató
szolgálatokkal, valamint a repülésbiztonsággal – összefüggő honvédelmi ágazati döntések előkészítését,
3. a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat kivételével koordinálja a honvédelmi szervezeteket érintő minősített
adatok és a személyes adatok védelmére vonatkozó feladatok végrehajtásának rendjét,
4. felel a minisztériumnál és a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó honvédelmi szervezeteknél
az épületekbe történő belépés és elhelyezés rendjének szabályozásáért, továbbá kidolgozza a humán szakanyaggal
történő beszerzési és gazdálkodási ellátás rendjét meghatározó szabályozást,
5. irányítja a honvédelmi szervezetek tűzvédelemmel, munkavédelemmel, környezetvédelemmel és
természetvédelemmel kapcsolatos honvédelmi ágazati feladatai végrehajtását,
6. irányítja a területrendezés, a területfejlesztés, a településrendezés, a hulladékgazdálkodás, a nagyvízi
mederkezelés, a bányászati jelentés Honvédséget érintő egyeztetési és adatszolgáltatási feladatainak ellátását,
7. irányítja a különleges jogrend bevezetésével és az arra való felkészüléssel összefüggő – a miniszter feladat- és
hatáskörét érintő – jogalkotási döntések előkészítését, együttműködve az érintett kormányzati szereplőkkel,
8. irányítja a honvédelmi szervezetek és a honvédelmi szervezetnek nem minősülő, a miniszter fenntartói irányítása
alá tartozó szakképző intézmény jogi és jogi képviseleti feladatai végrehajtását,
9. irányítja a honvédelmi szervezetek adatvédelmi és információszabadságra vonatkozó feladatai végrehajtását,
10. irányítja a miniszter törvényességi felügyeleti jogának gyakorlásával kapcsolatos feladatok tervezését,
szervezését és végrehajtását,
11. irányítja a minisztérium és a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó honvédelmi szervezetek igazgatási és
az ügyfélszolgálati feladatait,
12. irányítja a honvédelmi ágazati hatósági és szakhatósági feladatok tervezését és szervezését,
13. irányítja a honvédelmi szervezeteket érintő infrastrukturális és beruházási feladatok megvalósítását,
14. irányítja a honvédelmi ágazat vagyonkezeléssel, vagyongazdálkodással és lakhatás támogatásával kapcsolatos
tevékenységét,
15. irányítja a honvédelmi szervezetek gazdálkodási feladatainak végrehajtását, figyelemmel a 11. § (1) bekezdés
15. pontjában foglaltakra is,
16. gyakorolja a pénzügyi és számviteli, ingatlanfenntartási és -üzemeltetési, logisztikai, valamint központosított
igazgatási feladatot ellátó szervezet tekintetében
a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. § b) pontjában,
b) az Áht. 9. § d) pontjában,
c) – a költségvetési szerv tevékenységének törvényességi és szakszerűségi ellenőrzése (ide nem értve
a költségvetési szerv tevékenységének a pénzügyi ellenőrzését) kivételével – az Áht. 9. § e) pontjában és
d) az Áht. 9. § g)–i) pontjában
meghatározott irányítási hatásköröket,
17. összehangolja a honvédelmi szervezetek – ide nem értve a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatot –
európai uniós programok támogatásával kapcsolatos feladatainak végrehajtását,
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18. gyakorolja a honvédelmi egészségügyi szolgáltató alapító okiratában meghatározott, közfinanszírozott területi
ellátási kötelezettséggel rendelkező szervezeti egység tekintetében a Hvt. 45. § (1a) bekezdésében meghatározott
irányítási feladatokat, ideértve a honvédelmi szervezetnek nem minősülő egészségügyi szolgáltató irányítását és
felügyeletét érintő tevékenységek jogi és igazgatási feladatának ellenőrzését,
19. felelős a hadigondozás állami feladatainak megvalósításáért,
20. irányítja a kormányzati és ágazati stratégiai és gazdasági tervezés, valamint azok szervezésének felsőszintű
feladatait, valamint a védelmi tervezés ágazati koordinációját, és biztosítja a NATO védelmi tervezési folyamatban
és az Európai Unió képességfejlesztési folyamatában való magyar részvételhez szükséges védelemgazdasági
álláspontot, adatokat,
21. előkészíti a honvédelmi ágazat létszámára, állományarányaira, felépítésére és felszerelésére vonatkozó
kormányzati és országgyűlési döntéseket, javaslatokat,
22. irányítja a honvédelmi és haderőfejlesztési program monitoring feladatainak végrehajtását,
23. szakterületén biztosítja a Magyar Honvédség parancsnoka bevonását a minisztériumi szakmai
döntés-előkészítési folyamatokba.”
4. §		
A Hvt.vhr. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Magyar Honvédség parancsnoka – a 2. § (3) bekezdés 6. pontja kivételével – jóváhagyja a közvetlen szolgálati
alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek, valamint a honvédségi szakképző intézmény szervezeti és működési
szabályzatát. E jogkörét másra nem ruházhatja át.”
5. §		
A Hvt.vhr. 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Honvédség hadrendje szerinti más magasabb szintű parancsnokság parancsnoka – a 2. § (3) bekezdés
6. pontja és a 11. § (2) bekezdése szerinti katonai szervezetek kivételével – jóváhagyja az alárendeltségébe tartozó
katonai szervezetek szervezeti és működési szabályzatát. E jogkörét másra nem ruházhatja át.”
6. §		
A Hvt.vhr. 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A minisztériumnak a Kit. 3. § (3) bekezdés c) pontja szerinti politikai felsővezetője, a minisztériumnak
a Kit. 3. § (7) bekezdés a) és b) pontja szerinti szakmai felsővezetője és a Magyar Honvédség parancsnoka
szakterületükön szakmai felettesként, illetve szakmai elöljáróként szakmai irányítást gyakorolnak. Érintettség esetén
a szakmai irányítási aktusaik tervezeteit kölcsönösen egyeztetik.”
7. §		
A Hvt.vhr.
a)
2. § (2) bekezdés 2. pontjában a „Hvt. 37. § (3) bekezdésében” szövegrész helyébe a „honvédelemről és
a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi
CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 37. § (3) bekezdésében” szöveg,
b)
2. § (2) bekezdés 7. pontjában a „kijelölt szakmai felsővezető útján biztosítja a miniszter által vezetett
minisztériumban (a továbbiakban: minisztérium)” szövegrész helyébe az „a miniszter által vezetett
minisztériumnak (a továbbiakban: minisztérium) a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény
(a továbbiakban: Kit.) 3. § (7) bekezdés a) és b) pontja szerinti, az általa kijelölt szakmai felsővezetője útján
biztosítja a minisztériumban” szöveg,
c)
10. § (4) bekezdésében, 8. alcím címében, 12. § (1) és (2) bekezdésében a „Parancsnokság” szövegrész helyébe
a „Parancsnoksága” szöveg,
d)
11. § (1) bekezdés 19. pontjában a „köznevelési” szövegrész helyébe a „szakképző” szöveg,
e)
12. § (1) bekezdésében az „államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)” szövegrész
helyébe az „Áht.” szöveg,
f)
16. § (1) bekezdés d) pontjában a „kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény” szövegrész
helyébe a „Kit.” szöveg,
g)
34. § (1) bekezdésében és 35. § (2) bekezdésében a „Törvényben meghatározott szociális gondoskodási körbe
tartozók szociális” szövegrész helyébe a „Gondoskodási körbe tartozók” szöveg,
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h)
i)

35. § (1) bekezdésében a „törvényben meghatározott szociális gondoskodási körbe tartozók szociális”
szövegrész helyébe a „gondoskodási körbe tartozók” szöveg,
36. §-ában a „Törvényben meghatározott szociális gondoskodási körbe” szövegrész helyébe a „Gondoskodási
körbe” szöveg

lép.
8. §		
Hatályát veszti a Hvt.vhr.
a)
5. §-a,
b)
5. alcíme,
c)
14. § (5) bekezdése.
9. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 281/2021. (V. 26.) Korm. rendelete
az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 61. §-sal egészül ki:
„61. § E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 281/2021. (V. 26.) Korm. rendelettel
(a továbbiakban: Módr53.) megállapított 2. mellékletben foglalt táblázat 66. sorát a Módr53. hatálybalépésekor
folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”
2. §		
Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 281/2021. (V. 26.) Korm. rendelethez
Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 66. sorral egészül ki:
(A
1

66.

B

C
Koordinációra kijelölt

A beruházás megnevezése

A beruházás megvalósításának helyszíne

Szolgálati lakások
építésére irányuló
beruházás Budapest
XV. kerület területén

Budapest XV. kerület közigazgatási területén
elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület,
98089/4, 98089/5, 98089/6, 98089/7, 98089/8, 98089/9,
98089/10, 98089/11, 98089/12, 98089/13, 98089/14,
98089/15, 98089/16, 98089/17, 98089/18, 98089/19,
98089/20, 98089/21, 98089/22, 98089/23, 98089/24,
98089/25, 98089/26, 98089/27, 98089/28, 98089/29,
98089/30, 98089/31, 98089/32, 98089/33, 98089/34,
98089/35, 98089/36, 98089/37, 98089/38, 98089/39,
98089/40, 98089/41, 98089/42, 98089/43, 98089/44,
98089/45, 98089/46, 98089/47, 98089/48, 98089/49,
98089/50, 98089/51, 98089/52, 98089/53, 98089/54,
98089/55, 98089/56, 98089/57, 98089/58, 98089/59,
98089/60, 98089/61, 98089/62, 98089/63, 98089/64,
98089/65, 98089/67, 98089/74, 98089/75, 98089/76,
98089/83, 98089/84, 98089/85, 98089/86, 98089/87,
98089/88, 98089/89, 98089/90, 98089/91, 98089/92,
98089/93, 98089/94, 98089/95, 98089/103
helyrajzi számokon nyilvántartott ingatlanok

kormánymegbízott)

Budapest Főváros
Kormányhivatalát
vezető
kormánymegbízott

A Kormány 282/2021. (V. 26.) Korm. rendelete
az újfehértói sportcentrum beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 32/2016. (II. 25.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az újfehértói sportcentrum beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 32/2016. (II. 25) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 11. §-sal
egészül ki:
„11. § E rendeletnek az újfehértói sportcentrum beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 32/2016. (II. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló
282/2021. (V. 26.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 1. §-át a Módr2. hatálybalépésekor
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
2. §		
Az R. 1. § (1) bekezdésében a „4772/2 és 3220” szövegrész helyébe a „belterület 4772/2, 4771/2 és 3220” szöveg lép.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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VIII. A Kúria határozatai

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5008/2021/4. határozata

Az ügy száma: Köf.5008/2021/4.
A tanács tagja: Dr. Varga Zs. András, a tanács elnöke, Dr. Dobó Viola előadó bíró, Dr. Balogh Zsolt bíró,
Dr. Kiss Árpád Lajos bíró, Dr. Patyi András bíró
Az indítványozó: Fővárosi Törvényszék
Az érintett önkormányzat: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata (1067 Budapest, Eötvös u. 3.)
Az ügy tárgya: önkormányzati rendelet törvényességének felülvizsgálata

Rendelkező rész
A Kúria Önkormányzati Tanácsa
–
megállapítja, hogy Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének
a településkép védelméről szóló 33/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 29. § (5) bekezdése más
jogszabályba ütközött;
–
a fenti, más jogszabályba ütköző rendelkezés nem alkalmazható a Fővárosi Törvényszék előtt
19.K.704.425/2020. számon folyamatban lévő perben, valamint valamennyi, a jelen határozat
meghozatalának időpontjában valamely bíróság előtt folyamatban lévő egyedi ügyben;
–
elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét;
–
elrendeli, hogy a határozat közzétételére – a Magyar Közlönyben való közzétételt követő 8 napon belül –
az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon kerüljön sor.
A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás
Az indítvány alapjául szolgáló tényállás
[1] A felperes tulajdonosa a Budapest VI. kerület, … hrsz.-ú üzlethelyiség megjelölésű, természetben Budapest,
VI. kerület … alatti ingatlannak. A felperes 2019. december 11-én településképi bejelentési eljárást kezdeményezett
Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) polgármesterénél,
mint elsőfokú hatóságnál az üzlethelyiség rendeltetésének panzióvá változtatása érdekében, kérelméhez
mellékelte az előírt tervdokumentációt. A tervező 2019. december 13-án bejelentette az elsőfokú hatóságnál
a tervdokumentáció és a tervezői nyilatkozat visszavonását.
[2] A polgármester a 2019. december 13-án kelt, XI/22441/9/2019. számú határozatával a bejelentést elutasította.
Döntését azzal indokolta, hogy a bejelentés hiányos, nem felel meg a hatályos jogszabályi előírásoknak, ezért
a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tvtv.) 10. §-a és Budapest Főváros
VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 33/2017. (XII. 21.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) figyelembevételével elutasításnak van helye. A felperes fellebbezése
folytán eljárt alperes a 2020. február 27-én kelt, XI/731/5/2020. iktatószámú határozatával az elsőfokú határozatot
helyben hagyta.
[3] A másodfokú határozat ellen a felperes keresetet terjesztett elő. Ebben többek között arra hivatkozott, hogy
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 44. §-a alapján
a polgármester csak akkor tekinthetett volna el a hiánypótlási felhívástól, ha észleli, hogy a kérelem hiányos,
amennyiben arról törvény vagy kormányrendelet rendelkezik, de nem az Ör. 29. § (5) bekezdése alapján.
Hivatkozott még az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
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településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 314/2012.
Korm. rendelet) 26/B. § (1b) bekezdés b) pontjára is.

Az indítvány és az önkormányzat védirata
[4] A Fővárosi Törvényszék 19.K.704.425/2020/8. számú végzésében indítványozta a Kúria Önkormányzati Tanácsának
eljárását, és egyidejűleg a felülvizsgálati eljárást felfüggesztette.
[5] Az indítványozó bíróság álláspontja szerint a településképi bejelentési eljárásban mint az Ákr. hatálya alá
tartozó önkormányzati hatósági ügyben is alkalmazandó Ákr. 44. §-a értelmében a hiánypótlásra való felhívás
kötelezettségétől eltérni csak törvényben vagy kormányrendeletben lehet. Az Ör. sem törvénynek, sem
kormányrendeletnek nem minősül, ezért a bíróság megítélése szerint az Ör. 2020. december 31-ig hatályban
volt 29. § (5) bekezdése az Ákr.-be ütköző, törvénysértő módon zárta ki a hiánypótlást a településképi bejelentési
eljárásban. A kérelem elutasítására jelen ügyben azért került sor, mert – a kérelem mellékleteit képező
tervdokumentáció „visszavonására” tekintettel – az elsőfokú hatóság azt állapította meg, hogy a kérelem hiányos,
lehetőséget sem adva a felperesnek a hiányosságok pótlására, a tényállás e körben történő tisztázására. A bíróság
szerint a 314/2012. Korm. rendelet 26/B. § (4) bekezdése által biztosított, az Ákr. szerinti jogszerű hallgatás
lehetősége sem zárja ki az Ör. 2020. december 31-ig hatályban volt 29. § (5) bekezdésének törvénysértő jellegét.
[6] Az Önkormányzati Tanács a Kp. 140. § (1) bekezdése alapján alkalmazandó 42. § (1) bekezdése alapján az érintett
önkormányzatot felhívta az indítványra vonatkozó nyilatkozata megtételére.
[7] Az Önkormányzat nyilatkozatot terjesztett elő, amelyben kifejtette, hogy az Ör. 29. § (5) bekezdésének azon
rendelkezését, mely szerint „a településképi bejelentési eljárásban hiánypótló felhívás kiadására nem kerül sor”,
a 68/2020. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosította, így e szövegrész 2021. január 1. napjától nem hatályos.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa döntésének indokolása
[8]
[9]
[10]
[11]

Az indítvány megalapozott.
Az Ör. vitatott rendelkezése a következő:
„29. § (5) A településképi bejelentési eljárásban hiánypótló felhívás kiadására nem kerül sor.”
E rendelkezést Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép
védelméről szóló 33/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló 68/2020. (XII. 21.)
önkormányzati rendelete 22. §-a 2021. január 1. napjával módosította úgy, hogy az új 29. § (5) bekezdése
a hiánypótló felhívás kiadásának mellőzésére vonatkozó rendelkezést már nem tartalmazza. A Kúria Önkormányzati
Tanácsa több korábbi határozatában rögzítette, hogy az Önkormányzati Tanács bírói kezdeményezés esetén azt
a jogot vizsgálja, amelyet a bírónak alkalmaznia kell. Így kerülhet sor hatályon kívül helyezett, vagy a későbbiekben
módosult önkormányzati rendeletek vizsgálatára (Köf.5012/2016/4., Köf.5083/2012/4., Köf.5024/2019/4. sz.,
Köf.5002/2021/5. számú határozatok). A Kp. 146. § (1) bekezdés b) pontja kifejezetten lehetővé teszi a már nem
hatályos önkormányzati rendeleti előírás felülvizsgálatát, ezért az érdemi elbírálásnak nem volt akadálya.
[12] A Kúria Önkormányzati Tanácsának jelen ügy kapcsán abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy a fenti
rendelkezés az Ákr. hiánypótlási felhívás kötelezettségét előíró 44. §-ába ütközik-e.
[13] Az Ákr. 7. § (1) bekezdése szerint a hatóság eljárása során az Ákr. hatálya alá tartozó közigazgatási hatósági
ügyben és a hatósági ellenőrzés során az Ákr. rendelkezéseit alkalmazza. A 7. § (2) bekezdése értelmében az Ákr.
alkalmazásában ügy az, amelynek intézése során a hatóság döntésével az ügyfél jogát vagy kötelezettségét
megállapítja, jogvitáját eldönti, jogsértését megállapítja, tényt, állapotot, adatot igazol, vagy nyilvántartást vezet,
illetve az ezeket érintő döntését érvényesíti. A Kúria Önkormányzati Tanácsa az indítványozó bírósággal egyetértve
állapítja meg, hogy a településképi bejelentési eljárás az Ákr. hatálya alá tartozó önkormányzati hatósági ügy.
[14] Az Ákr. 8. § (2) bekezdése szerint az Ákr. hatálya alól kifejezetten ki nem zárt közigazgatási hatósági eljárásokra [Ákr.
8. § (1) bekezdés] vonatkozó jogszabályok az Ákr. rendelkezéseitől csak akkor térhetnek el, ha azt az Ákr. megengedi.
Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése „a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között”, „törvényben
kapott felhatalmazás alapján” hatalmazza fel a helyi önkormányzatokat rendeletalkotásra. Önkormányzati rendelet
nem előzheti meg törvény alkalmazási kötelezettségét (Köf.5032/2017/4. határozat). Mindezzel összefüggésben
a Kúria Önkormányzati Tanácsának figyelemmel kell lennie a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
(a továbbiakban: Jat.) 3. §-ára is, amely szerint a „szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos”.
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[15] Közigazgatási hatósági eljárásban a hiánypótlási felhívás kötelezettségéről az Ákr. 44. §-a rendelkezik. Tekintettel
arra, hogy az Ör. vitatott rendelkezése 2018. január 1. és 2020. december 31. között volt hatályban, a Kúria
Önkormányzati Tanácsa az Ákr. 44. §-ának ezen időszakban hatályos rendelkezéseinek tartalmát vizsgálta meg.
[16] Az Ákr. 2019. december 31-ig hatályos 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek
a)
nem felel meg, vagy
b)
megfelel, de a tényállás tisztázása során felmerült új adatra tekintettel az szükséges,
az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett – ha
törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.
[17] Az Ákr. 2020. január 1-jétől hatályos 44. §-a szerint, ha a kérelem a jogszabályban foglalt követelményeknek nem
felel meg, az eljáró hatóság határidő megjelölésével, a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés
mellett – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – egy ízben hiánypótlásra hívja fel
a kérelmezőt.
[18] Az Ákr. 44. §-ának tehát mind a 2019. december 31-ig, mind a 2020. január 1-jétől hatályos szövege – a kérelem
hiányosságai esetén – kötelezővé teszi a kérelmező hiánypótlásra való felhívását egy ízben, feltéve, hogy törvény
vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik. A Kúria Önkormányzati Tanácsa egyetért az indítványozó
bíróság álláspontjával, mely szerint a fenti rendelkezésekből fakadóan a hiánypótlásra felhívás kötelezettségétől
eltérni – bármilyen irányban – csak törvényben vagy kormányrendeletben lehet. Az Ör. sem törvénynek, sem
kormányrendeletnek nem minősül, ezért az Ör. 2020. december 31-ig hatályban volt 29. § (5) bekezdése az Ákr.-be
ütköző, törvénysértő módon zárta ki a hiánypótlást a településképi bejelentési eljárásban.
[19] Az indítvány alapján a Kúria Önkormányzati Tanácsa vizsgálta a hiánypótlás jogintézményének a jogszerű hallgatás
intézményével való viszonyát is jelen ügy kontextusában. Az Ákr. 80. § (2) bekezdése értelmében az ügyfelet
megilleti a kérelmezett jog gyakorlása, ha a hatóság az ügyintézési határidőn belül mellőzi a határozathozatalt
(jogszerű hallgatás). E rendelkezés (3) bekezdése szerint a jogszerű hallgatás esetén a hatóság a megszerzett jogot
rávezeti a kérelemre, és annak az ügyfél birtokában levő másolati példányára, vagy a hatóságnál levő példányról
az ügyfél részére másolatot ad ki.
[20] A 314/2012. Korm. rendelet 26/B. § (4) bekezdése értelmében a településképi bejelentési eljárásban az Ákr. szerinti
jogszerű hallgatásnak van helye. Mindezzel összhangban, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény
(a továbbiakban: Tvtv.) 10. § (2) bekezdése alapján az (1) bekezdése szerinti tevékenység a bejelentés alapján
megkezdhető, ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges, és a polgármester (főpolgármester) a tevékenység
végzését a bejelentést követő 15 napon belül nem tiltja meg, vagy az eljárást nem szünteti meg.
[21] A Kúria Önkormányzati Tanácsa a fenti rendelkezések alapján megállapítja, hogy az Ákr. 80. § (2) és (3) bekezdései,
valamint a 314/2012. Korm. rendelet 26/B. § (4) bekezdése szerinti jogszerű hallgatás intézményének rendeltetése
mindenekelőtt az ügyfelet a közigazgatási eljárásban megillető jogok védelme abban az esetben, ha a közigazgatási
szerv a döntéshozatalt elmulasztja. Az Ákr. 80. §-ához fűzött törvényalkotói indokolás szerint e rendelkezés
biztosítja, hogy – praktikusan tiltó – döntés hiányában, az ügyintézési határidő eredménytelen elteltével az ügyfelet
megillesse a kérelmezett jog gyakorlása.
[22] Mindezek alapján megállapítható, hogy a jogszerű hallgatás intézményének alapvető rendeltetésével volna
ellentétes az Ákr. 80. § (2) és (3) bekezdéseinek, a 314/2012. Korm. rendelet 26/B. § (4) bekezdésének, valamint
a Tvtv. 10. § (2) bekezdésének olyanfajta értelmezése, mely szerint, mivel a településképi bejelentési eljárásban
jogszerű hallgatásnak van helye, a hiánypótlásra felhívás mellőzhető. Ezt a következtetést igazolja a 314/2012. Korm.
rendelet 26/B. § (1b) bekezdés b) pontja, amely kifejezetten rendelkezik a hiánypótlás lehetőségéről ezen eljárásban:
„a bejelentési eljárás során a hiánypótlás csak írásban terjeszthető elő”.
[23] A fentiekre tekintettel a Kúria Önkormányzati Tanácsa a Kp. 146. § (1) bekezdés b) pontja alapján megállapította,
hogy az Ör. 2020. december 31-ig hatályban volt 29. § (5) bekezdése az Ákr. 2019. december 31-ig hatályos, valamint
2020. január 1-jétől hatályos 44. §-ába ütközött.
[24] A Kp. 147. § (1) bekezdése értelmében, ha az önkormányzati rendelet rendelkezésének megsemmisítésére, illetve
más jogszabályba ütközésének megállapítására bírói indítvány alapján került sor, a megsemmisített rendelkezés
nem alkalmazható az indítványozó bíróság előtt folyamatban lévő egyedi ügyben, valamint valamennyi,
a megsemmisítés időpontjában valamely bíróság előtt folyamatban lévő egyedi ügyben. Ezen általános alkalmazási
tilalom mellőzését a Kúria Önkormányzati Tanácsa a Kp. 147. § (2) bekezdése alapján elrendelheti, ha azt a közérdek
védelme, a jogbiztonság vagy a rendelet hatálya alá tartozó jogalanyok alapvető jogainak védelme indokolja, de
jelen esetben ilyen körülmények nem álltak fenn.
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A döntés elvi tartalma
[25] Az Ákr. 44. §-a szerinti hiánypótlásra felhívás kötelezettségétől eltérni – bármilyen irányban – csak törvényben vagy
kormányrendeletben lehet. Az önkormányzat képviselő-testülete a településképi rendeletében nem rendelkezhet
jogszerűen a hiánypótlási felhívás mellőzéséről hiányos tartalmú bejelentések esetén. A jogszerű hallgatás
intézményének rendeltetése nem az Ákr. 44. §-ától való eltérés, hanem az ügyfelet a közigazgatási eljárásban
megillető jogok védelme.

Záró rész
[26] Az Önkormányzati Tanács az indítványt a Kp. 141. § (2) bekezdése szerint tárgyaláson kívül bírálta el, a más
jogszabályba ütközés jogkövetkezményeit a Kp. 146. § (1) bekezdés b) pontja alapján állapította meg.
[27] A Magyar Közlönyben történő közzététel a Kp. 146. § (2) bekezdésén, a helyben történő közzététel a Kp. 142. §
(3) bekezdésén alapul.
[28] Adott jogszabály-ellenesnek minősített rendelkezés vonatkozásában a folyamatban lévő ügyben való és az általános
alkalmazás tilalmát a Kp. 147. § (1) bekezdése mondja ki.
[29] A Kp. 141. § (4) bekezdése alapján az önkormányzati rendelet törvényességének vizsgálatára irányuló eljárásban
a feleket teljes költségmentesség illeti meg, és saját költségeiket maguk viselik.
[30] A határozat elleni jogorvoslatot a Kp. 116. § d) pontja és a 146. § (5) bekezdése zárja ki.
Budapest, 2021. május 11.
Dr. Varga Zs. András s. k., a tanács elnöke, Dr. Dobó Viola s. k., előadó bíró, Dr. Balogh Zsolt s. k., bíró,
Dr. Kiss Árpád Lajos s. k., bíró, Dr. Patyi András s. k., bíró
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 262/2021. (V. 26.) KE határozata
a Magyar Honvédség parancsnoka beosztásból történő felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, továbbá a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint
a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 20. § (1) bekezdés b) pontja
alapján – a honvédelmi miniszter előterjesztésére – Korom Ferenc vezérezredest, a Magyar Honvédség parancsnokát
e beosztásából 2021. június 1-jei hatállyal felmentem.
Budapest, 2021. május 26.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/02260-2/2021.

A köztársasági elnök 263/2021. (V. 26.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a
alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/691/3/2021. számú előterjesztésére – Dankánics Krisztián
(névmódosítás előtti neve: Dánkánics Krisztián Ivánovics; születési hely, idő: Munkács [Szovjetunió], 1986. július 9.)
magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2021. április 30.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. május 5.
		
		

KEH ügyszám: KEH/01532-3/2021.

Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter
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A köztársasági elnök 264/2021. (V. 26.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
9. §-a alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/690/3/2021. számú előterjesztésére – Babenko György
(névmódosítás előtti neve: Babenko Jurij Petrovics; születési hely, idő: Fasztov [Szovjetunió], 1982. március 18.)
magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2021. április 29.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. május 5.
		
		

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

KEH ügyszám: KEH/01533-3/2021.

A köztársasági elnök 265/2021. (V. 26.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
9. §-a alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/768/3/2021. számú előterjesztésére – Hujván András
(névmódosítás előtti neve: Gujvan Andrij Ivanovics; születési hely, idő: Zajgó [Ukrajna], 1991. október 7.) magyar
állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2021. április 30.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. május 5.
		
		

KEH ügyszám: KEH/01542-3/2021.

Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter
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A köztársasági elnök 266/2021. (V. 26.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
9. §-a alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/765/3/2021. számú előterjesztésére – Navrátilová
Galina, született: Tovtin Galina (névmódosítás előtti neve: Tovtin Galina Sztepanovna; születési hely, idő: Ungvár
[Szovjetunió], 1989. szeptember 14.) magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2021. május 7.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. május 10.
		
		

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

KEH ügyszám: KEH/01523-3/2021.

A köztársasági elnök 267/2021. (V. 26.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
9. §-a alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/763/3/2021. számú előterjesztésére – Jávorszka
Mária, született: Golubec Mária (névmódosítás előtti neve: Jávorszka Mária Antonyiivna, született: Golubec Mária
Antonyivna; születési hely, idő: Topolynica [Szovjetunió], 1971. május 17.) magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2021. május 7.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. május 10.
		
		

KEH ügyszám: KEH/01525-3/2021.

Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter
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A köztársasági elnök 268/2021. (V. 26.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
9. §-a alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/735/3/2021. számú előterjesztésére – Dimic Zeljko
(születési hely, idő: Nagybecskerek [Jugoszlávia], 1984. július 11.) magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2021. május 7.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. május 10.
		
		

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

KEH ügyszám: KEH/01526-3/2021.

A Kormány 1306/2021. (V. 26.) Korm. határozata
az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermekés ifjúságvédelem jogcím 2021. évi előirányzatának megemeléséről
A Kormány a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
12. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében elrendeli a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány
Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Egészségbiztosítási Alap cím, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai alcím,
7. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 2. Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem jogcím
előirányzatának 145 500 000 forinttal történő megemelését, az 1. melléklet szerint.
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

LXXII.

Cím
szám

1

Alcím
szám

2

222145

Jogcím
csop.
szám

7

Jogcím
szám

2

Kiemelt
előir.
szám

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap
Egészségbiztosítási Alap
Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
Gyógyító-megelőző ellátás
Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem
Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

145 500 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
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1. melléklet az 1306/2021. (V. 26.) Korm. határozathoz

forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím

Jogcím

Kiemelt
előir.

csop.
szám

szám

szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím

Jogcím
név

csop.
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

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

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

I. n.év

II. n.év

forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

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

Magyar Államkincstár

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítményarányos
1 példány
egyéb: azonnal

Összesen
145 500 000

III. n.év

IV. n.év

145 500 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1307/2021. (V. 26.) Korm. határozata
a határon átnyúló, valamint a transznacionális együttműködési programok 2021–2027 közötti időszakra
vonatkozó forrásallokációjáról
A Kormány
1. elfogadja a határon átnyúló, valamint a transznacionális együttműködési programok forrásallokációját,
az 1. melléklet szerint;
2. felhívja a pénzügyminisztert, valamint a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Európai Bizottságot
az 1. mellékletben szereplő forrásfelosztásról tájékoztassák;
Felelős:
pénzügyminiszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a pénzügyminiszter és a Miniszterelnökséget vezető miniszter
bevonásával vizsgálja meg a magasabb hazai társfinanszírozási arány biztosításának lehetőségét a határon átnyúló
programok vonatkozásában.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
pénzügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1307/2021. (V. 26.) Korm. határozathoz
Magyarország forrásallokációja a 2021–2027 közötti időszak magyar részvételű határon átnyúló együttműködési
programok esetében:
2021–2027
Határon átnyúló program neve

Magyar oldali allokáció
folyó árakon, euró

Interreg VI-A Magyarország–Szlovákia

66 000 000

Interreg VI-A Magyarország–Románia

60 000 000

Interreg VI-A Ausztria–Magyarország

17 000 000

Interreg VI-A Szlovénia–Magyarország

5 000 000

Interreg VI-A Magyarország–Horvátország

25 000 000

Interreg-IPA III Magyarország–Szerbia

31 000 000

Interreg NDICI Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna

18 498 055

Határon átnyúló programok összesen

222 498 055

Magyarország forrásallokációja a 2021–2027 közötti időszak magyar részvételű transznacionális együttműködési
programok esetében:
2021–2027
Transznacionális program neve

Magyar oldali allokáció
folyó árakon, euró

Duna Transznacionális Program

24 663 692

Interreg Central Europe Program

11 606 443

Transznacionális programok összesen

36 270 135
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A Kormány 1308/2021. (V. 26.) Korm. határozata
a fogyatékossággal élő személyek számára az önálló és méltóságteljes élet feltételeinek biztosítását célzó
egyes intézkedésekről szóló 1695/2020. (X. 27.) Korm. határozat módosításáról
1. A fogyatékossággal élő személyek számára az önálló és méltóságteljes élet feltételeinek biztosítását célzó egyes
intézkedésekről szóló 1695/2020. (X. 27.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) a következő 4a. ponttal
egészül ki:
(A Kormány elkötelezett abban, hogy megteremtse a fogyatékossággal élő emberek számára az önálló és méltóságteljes
élet feltételeit, biztosítsa a szolgáltatások elérhetőségét, valamint hogy minél szélesebb körben lehetővé tegye a sportolási
lehetőségekhez való hozzáférést, ezért)
„4a. egyetért azzal, hogy a Szeretetszolgálat által átvállalt közfeladatok ellátása a 4. pont a)–f ) alpontjában felsorolt,
a természetben egységet képező ingatlanok összességén valósuljon meg;”
2. A Korm. határozat 6. pontja a következő i) alponttal egészül ki:
(A Kormány elkötelezett abban, hogy megteremtse a fogyatékossággal élő emberek számára az önálló és méltóságteljes
élet feltételeit, biztosítsa a szolgáltatások elérhetőségét, valamint hogy minél szélesebb körben lehetővé tegye a sportolási
lehetőségekhez való hozzáférést, ezért
felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Szerződést az MNV Zrt. útján akként kösse
meg, hogy az – a tulajdonátruházási szerződésekre vonatkozó általános jogszabályi követelményeken túlmenően –
tartalmazza az alábbiakat:)
„i) a Szeretetszolgálat által átvállalt közfeladatok ellátásának a 4. pont a)–f ) alpontjában felsorolt, a természetben
egységet képező ingatlanok összességén kell megvalósulnia;”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1309/2021. (V. 26.) Korm. határozata
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott, TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00014
azonosító számú, „Bölcsőde kialakítása és konyha felújítása Tokaj Városában” című projekt 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 Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló
549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet] 6. § (1) bekezdés b) pontja
alapján az 1. melléklet szerinti projekt támogatásának növelésével;
2. egyetért a projekt 1. mellékletben foglalt táblázat E oszlopa szerinti, Európai Bizottság felé el nem elszámolható
költségének a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XIX. Uniós
fejlesztések fejezet, 3. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Kohéziós politikai operatív programok 2014–2020
alcím, 3. Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) jogcímcsoport hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával
történő finanszírozásával, a Miniszterelnökség mint a fejezetet kezelő szerv bevonásával, az 549/2013. (XII. 30.)
Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján;
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti
módosításáról.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B
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1. melléklet az 1309/2021. (V. 26.) Korm. határozathoz
C

D

E

F

G

Az EU felé nem elszámolható
egyéb költségek (XIX. Uniós
fejlesztések fejezet 3. Központi
kezelésű előirányzatok cím,
1.

Projekt azonosító
száma

Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve

Eredeti támogatás
(forint)

1. Kohéziós politikai operatív
programok 2014–2020 alcím,
3. Terület- és Településfejlesztési
OP (TOP) jogcímcsoport
TOP előirányzat hazai

Megnövelt támogatás
hazai és TOP
költségvetésből
kifizetendő támogatással

Projekt rövid bemutatása

megnövelt támogatás
legfeljebb (forint)

társfinanszírozása terhére)
(forint)*

2.

TOP-1.4.1-16-BO12017-00014

Bölcsőde
kialakítása és
konyha felújítása
Tokaj Városában

Tokaj Város
Önkormányzata

171 648 193

37 655 322

209 303 515

Egy 12 fős új bölcsőde kialakítása
a településen, mely időszakos gyermekés játszócsoport funkcióval egészül ki.

* az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján
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A Kormány 1310/2021. (V. 26.) Korm. határozata
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról
1. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016.
(I. 18.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat] 1/A. pontja a következő o) alponttal
egészül ki:
[A Kormány 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]
„o) a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1310/2021. (V. 26.) Korm. határozattal módosított,
a 2. mellékletben foglalt táblázat 2b., 13., 14a., 18d., 21a. és 25c. sora szerinti kiemelt projektek szakpolitikai
felelős által javasolt műszaki-szakmai tartalmának bővítéséhez kapcsolódó, azzal arányos keretemelése és annak
végrehajtása”
[során a Kormányrendelet 3–6. §-ában foglalt eljárási szabályok ne kerüljenek alkalmazásra.]
2. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
3. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. melléklet
3.1. 1. pontjában foglalt táblázat
3.1.1.
C:3b mezőjében a „2,65” szövegrész helyébe a „2,85” szöveg,
3.1.2.
C:3f mezőjében a „0,15” szövegrész helyébe a „0,05” szöveg,
3.1.3.
C:4 mezőjében a „25,57” szövegrész helyébe a „25,27” szöveg,
3.1.4.
C:5 mezőjében a „79,34” szövegrész helyébe a „78,12” szöveg,
3.1.5.
C:5a mezőjében a „118,83” szövegrész helyébe a „114,48” szöveg,
3.1.6.
C:6 mezőjében a „34,39” szövegrész helyébe a „33,60” szöveg,
3.1.7.
C:6a mezőjében a „24,11” szövegrész helyébe a „23,32” szöveg,
3.1.8.
C:7 mezőjében a „27,60” szövegrész helyébe a „26,00” szöveg,
3.1.9.
C:10 mezőjében a „22,06” szövegrész helyébe a „19,80” szöveg,
3.1.10. C:10a mezőjében a „7,53” szövegrész helyébe a „7,09” szöveg,
3.1.11. C:10b mezőjében a „7,55” szövegrész helyébe a „7,53” szöveg,
3.1.12. C:10c mezőjében a „12,00” szövegrész helyébe a „6,88” szöveg,
3.1.13. C:10d mezőjében a „2,887” szövegrész helyébe a „2,884” szöveg,
3.1.14. C:10e mezőjében a „74,00” szövegrész helyébe a „71,00” szöveg,
3.1.15. C:10f mezőjében az „5,00” szövegrész helyébe a „33,00” szöveg,
3.1.16. C:10g mezőjében a „4,33” szövegrész helyébe a „4,22” szöveg,
3.1.17. C:10h mezőjében a „10,75” szövegrész helyébe a „9,81” szöveg,
3.1.18. C:10j mezőjében a „7,00” szövegrész helyébe a „4,18” szöveg,
3.1.19. C:10k mezőjében a „12,00” szövegrész helyébe a „15,50” szöveg,
3.1.20. E:10l mezőjében a „2021. február” szövegrész helyébe a „Meghirdetve 2021. márciusban” szöveg,
3.1.21. C:11 mezőjében a „0,35” szövegrész helyébe a „0,33” szöveg,
3.1.22. C:12 mezőjében az „1,25” szövegrész helyébe az „1,14” szöveg,
3.1.23. C:13 mezőjében az „1,061” szövegrész helyébe az „1,01” szöveg,
3.1.24. C:15 mezőjében a „4,00” szövegrész helyébe a „3,99” szöveg,
3.1.25. C:17 mezőjében a „0,013” szövegrész helyébe a „0,005” szöveg,
3.2. 2. pontjában foglalt táblázat
3.2.1.
C:2 mezőjében a „67,19” szövegrész helyébe a „65,24” szöveg,
3.2.2.
C:2b mezőjében az „54,712” szövegrész helyébe az „51,793” szöveg,
3.2.3.
C:3 mezőjében a „0,202” szövegrész helyébe a „0,187” szöveg,
3.2.4.
C:4 mezőjében a „0,128” szövegrész helyébe a „0,122” szöveg,
3.2.5.
C:5a mezőjében az „1,225” szövegrész helyébe az „1,212” szöveg,
3.2.6.
C:6 mezőjében a „46,46” szövegrész helyébe a „44,68” szöveg,
3.2.7.
C:6a mezőjében a „34,164” szövegrész helyébe a „33,001” szöveg,
3.2.8.
C:7 mezőjében a „93,24” szövegrész helyébe a „92,93 szöveg,
3.2.9.
C:9 mezőjében a „27,024” szövegrész helyébe a „27,023” szöveg,
3.2.10. C:12 mezőjében a „38,86” szövegrész helyébe a „38,84” szöveg,
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

3. pontjában foglalt táblázat
3.3.1.
C:3 mezőjében a „0,99” szövegrész helyébe a „0,85” szöveg,
3.3.2.
C:7 mezőjében a „13,41” szövegrész helyébe a „12,28” szöveg,
3.3.3.
C:8 mezőjében az „1,601” szövegrész helyébe az „1,396” szöveg,
3.3.4.
C:9 mezőjében az „1,14” szövegrész helyébe az „1,12” szöveg,
3.3.5.
C:11a mezőjében az „1,79” szövegrész helyébe az „1,78” szöveg,
3.3.6.
C:12 mezőjében a „47,84” szövegrész helyébe a „46,90” szöveg,
3.3.7.
C:12a mezőjében az „5,00” szövegrész helyébe a „7,24” szöveg,
4. pontjában foglalt táblázat
3.4.1.
C:2 mezőjében a „3,49” szövegrész helyébe a „3,31” szöveg,
3.4.2.
C:3 mezőjében a „6,44” szövegrész helyébe az „5,88” szöveg,
3.4.3.
C:4 mezőjében a „3,72” szövegrész helyébe a „3,60” szöveg,
3.4.4.
C:5 mezőjében az „55,60” szövegrész helyébe az „56,46” szöveg,
5. pontjában foglalt táblázat
3.5.1.
C:2 mezőjében a „229,00” szövegrész helyébe a „246,61” szöveg,
3.5.2.
C:4 mezőjében a „6,95” szövegrész helyébe a „6,87” szöveg,
3.5.3.
C:5 mezőjében a „2,66” szövegrész helyébe a „2,53” szöveg,
3.5.4.
C:6a mezőjében a „18,094” szövegrész helyébe a „17,521” szöveg,
3.5.5.
C:6d mezőjében a „13,35” szövegrész helyébe a „13,57” szöveg,
3.5.6.
C:7 mezőjében a „171,00” szövegrész helyébe a „170,45” szöveg,
3.5.7.
C:8 mezőjében az „1,10” szövegrész helyébe az „1,05” szöveg,
3.5.8.
C:9 mezőjében az „1,97” szövegrész helyébe az „1,88” szöveg,
3.5.9.
C:10 mezőjében a „23,47” szövegrész helyébe a „22,62” szöveg,
3.5.10. C:10a mezőjében az „1,32” szövegrész helyébe az „1,29” szöveg,
3.5.11. C:13 mezőjében a „6,26” szövegrész helyébe a „6,20” szöveg,
3.5.12. C:15a mezőjében a „4,95” szövegrész helyébe a „3,89” szöveg,
3.5.13. C:16 mezőjében a „2,817” szövegrész helyébe a „2,677” szöveg,
3.5.14. C:19 mezőjében a „67,00 (ebből VEKOP: 27,98)” szövegrész helyébe a „30,70 (ebből VEKOP: 8,55)”
szöveg,
3.5.15. C:20 mezőjében az „5,80” szövegrész helyébe a „3,00” szöveg,
3.5.16. C:21 mezőjében a „16,55” szövegrész helyébe a „16,21” szöveg,
3.5.17. C:23 mezőjében a „18,00 (ebből VEKOP: 11,68)” szövegrész helyébe a „34,42 (ebből VEKOP: 22,34)”
szöveg,
3.5.18. B:24 mezőjében a „válságtámogatás” szövegrész helyébe a „támogatás” szöveg,
3.5.19. E:24 mezőjében a „január” szövegrész helyébe az „április” szöveg,
6. pontjában foglalt táblázat
3.6.1.
C:4 mezőjében a „7,17” szövegrész helyébe a „4,92” szöveg,
3.6.2.
C:5 mezőjében a „6,50” szövegrész helyébe a „7,24” szöveg,
3.6.3.
C:6 mezőjében az „5,917” szövegrész helyébe az „5,719” szöveg,
3.6.4.
C:7 mezőjében a „12,46” szövegrész helyébe a „11,49” szöveg,
3.6.5.
C:7a mezőjében a „2,70” szövegrész helyébe a „2,02” szöveg,
3.6.6.
C:7b mezőjében a „0,179” szövegrész helyébe a „0,170” szöveg,
3.6.7.
C:10 mezőjében a „20,332” szövegrész helyébe a „20,331” szöveg,
3.6.8.
C:11 mezőjében a „14,30 (ebből VEKOP: 3,916)” szövegrész helyébe a „13,50 (ebből VEKOP: 3,697)”
szöveg,
3.6.9.
C:14 mezőjében az „5,40” szövegrész helyébe a „8,04” szöveg,
3.6.10. C:15 mezőjében a „9,90 (ebből VEKOP: 2,71)” szövegrész helyébe a „11,70 (ebből VEKOP: 3,20)”
szöveg,
7. pontjában foglalt táblázat C:8 mezőjében a „49,94” szövegrész helyébe az „51,00” szöveg,
8. pontjában foglalt táblázat
3.8.1.
E:5a mezőjében az „54,712” szövegrész helyébe az „51,793” szöveg,
3.8.2.
C:6 mezőjében a „2,29” szövegrész helyébe a „2,27” szöveg,
3.8.3.
E:6 mezőjében a „47,84” szövegrész helyébe a „46,90” szöveg,
3.8.4.
E:8 mezőjében a „17,142” szövegrész helyébe a „15,647” szöveg,
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3.9.

3.8.5.
C:8b mezőjében az „1,35” szövegrész helyébe az „1,38” szöveg,
3.8.6.
E:12 mezőjében a „27,60” szövegrész helyébe a „26,00” szöveg,
3.8.7.
E:13 mezőjében a „22,06” szövegrész helyébe a „19,80” szöveg,
3.8.8.
E:14 mezőjében a „3,49” szövegrész helyébe a „3,31” szöveg,
9. pontjában foglalt táblázat E:2 mezőjében a „2021. március” szövegrész helyébe a „Meghirdetve
2021. márciusban” szöveg

lép.
4. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
4.1. D:2b mezőjében a „2,65” szövegrész helyébe a „2,85” szöveg,
4.2. E:6b mezőjében a „2021” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2021-ben” szöveg,
4.3. D:13 mezőjében a „229,00” szövegrész helyébe a „246,61” szöveg,
4.4. D:14a mezőjében a „13,35” szövegrész helyébe a „13,57” szöveg,
4.5. D:15 mezőjében a „171,00” szövegrész helyébe a „170,45” szöveg,
4.6. D:17 mezőjében a „2,817” szövegrész helyébe a „2,677” szöveg,
4.7. D:18a mezőjében a „67,00 (ebből VEKOP: 27,98)” szövegrész helyébe a „30,70 (ebből VEKOP: 8,55)” szöveg,
4.8. D18b mezőjében az „5,80” szövegrész helyébe a „3,00” szöveg,
4.9. D18d mezőjében a „18,00 (ebből VEKOP: 11,68)” szövegrész helyébe a „34,42 (ebből VEKOP: 22,34)” szöveg,
4.10. B:18e mezőjében a „válságtámogatás” szövegrész helyébe a „támogatás” szöveg,
4.11. D:21a mezőjében a „6,50” szövegrész helyébe a „7,24” szöveg,
4.12. D:22 mezőjében a „2,70” szövegrész helyébe a „2,02” szöveg,
4.13. D:25 mezőjében a „14,30 (ebből VEKOP: 3,916)” szövegrész helyébe a „13,50 (ebből VEKOP: 3,697)” szöveg,
4.14. D:25c mezőjében a „9,90 (ebből VEKOP: 2,71)” szövegrész helyébe a „11,70 (ebből VEKOP: 3,20)” szöveg,
4.15. E:25d mezőjében a „2021” szövegrész helyébe a „Megtörtént 2021-ben” szöveg
lép.
5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1310/2021. (V. 26.) Korm. határozathoz
1. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat C:2 mezője helyébe a következő mező lép:
(C
1.

Támogatást igénylő neve)

(2.)

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
(konzorciumvezető)
SEED Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány (Foundation for Small
Enterprise Economic Development),
IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2. Az 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat C:6b mezője helyébe a következő mező lép:
(C
1.

Támogatást igénylő neve)

(6b.)

Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(konzorciumvezető), Széchenyi István Egyetem, Kormányzati
Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ), valamint az Autóipari
Próbapálya Zala Korlátolt Felelősségű Társaság
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A Kormány 1311/2021. (V. 26.) Korm. határozata
az újfehértói sportcentrum megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről
A Kormány az újfehértói sportcentrum kialakításáról szóló 1072/2016. (II. 25.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat)
végrehajtása érdekében
1. egyetért az újfehértói sportcentrum megvalósításával (a továbbiakban: Beruházás);
2. egyetért azzal, hogy a Beruházás összesen 841 819 343 forint központi költségvetési forrásból valósuljon meg;
3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (2) bekezdésében, valamint
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított
jogkörében eljárva 532 157 456 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2021. évi központi
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen
bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 3. Nemzeti Sportközpontok cím javára, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a pénzügyminiszter bevonásával – gondoskodjon a Beruházás
megvalósítása érdekében a 2021. évben 10 842 544 forint többletforrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 8. Gazdaságvédelmet szolgáló emberi
erőforrások fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 3. Sportlétesítmény fejlesztések támogatása jogcímcsoport
terhére;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon a Beruházás
megvalósítása érdekében a 2022. évben 207 345 799 forint rendelkezésre állásáról a központi költségvetés
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
a 2022. évi központi költségvetés végrehajtása során
6. az Áht. 36. § (4b) bekezdésében és (4c) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi az emberi
erőforrások minisztere számára, hogy a Beruházás megvalósításához szükséges támogatás nyújtására a központi
költségvetés XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezete terhére legfeljebb 207 345 799 forint összeg mértékéig
éven túli kötelezettséget vállaljon;
7. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a 4. és 5. pont szerinti források terhére
– a 6. pontra figyelemmel – a Korm. határozat alapján a Nemzeti Sportközpontokkal fennálló támogatási jogviszony
módosításáról.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
ezen kormányhatározat közzétételét követő 30 napon belül
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

Államháztartási egyedi
azonosító
374873
298224

Fejezet
szám

XLII.
XX.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

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

43

Kiemelt
előir.
szám

K5

3

K6

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Központi Maradványelszámolási Alap

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Egyéb működési célú kiadások

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Nemzeti Sportközpontok

Módosítás
(+/-)

forintban

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

-532 157 456

Beruházások

532 157 456

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

Cím
név

Alcím
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
neve

forintban
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1. melléklet az 1311/2021. (V. 26.) Korm. határozathoz

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

forintban
Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

XX.
Emberi Erőforrások Minisztériuma
298224
3
Nemzeti Sportközpontok
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

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat
száma

532 157 456
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Összesen

I.n.év
532 157 456

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

532 157 456

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1312/2021. (V. 26.) Korm. határozata
az Európa Tanács kulturális örökséggel kapcsolatos bűncselekményekről szóló, Nikóziában,
2017. május 19-én kelt egyezménye szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért az Európa Tanács kulturális örökséggel kapcsolatos bűncselekményekről szóló, Nikóziában,
2017. május 19-én kelt egyezménye (a továbbiakban: Egyezmény) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a külgazdasági és külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt az Egyezmény bemutatott
szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Egyezmény szövegének végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
4. elfogadja az Európa Tanács kulturális örökséggel kapcsolatos bűncselekményekről szóló, Nikóziában,
2017. május 19-én kelt egyezménye kihirdetéséről, valamint az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról
szóló törvénytervezetet, és elrendeli az Egyezmény szövegének végleges megállapítását követően annak
az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány az igazságügyi minisztert
jelöli ki.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

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

