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Kormányrendeletek

A Kormány 633/2021. (XI. 18.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló
484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató, a köznevelési intézmény, illetve a szakképző intézmény
vezetője, valamint a felsőoktatási intézmény rektora határozza meg a vezetése alatt álló intézmény területén
a maszkviselés szabályait, azzal, hogy a maszkot bárki jogosult használni, és a maszkhasználat senki számára
sem tiltható meg.”
2. §		
Az R. a következő 1/B. §-sal egészül ki:
„1/B. § Az 1. § (1) és (2) bekezdésében, az 1/A. §-ban, valamint a 2. § (1) bekezdésében meghatározott helyszínek
kivételével a munkáltató határozza meg a munkavégzés során a maszkviselés szabályait, azzal, hogy a maszkot bárki
jogosult használni, és a maszkhasználat senki számára sem tiltható meg.”
3. §		
Az R. a következő 1/C. §-sal egészül ki:
„1/C. § A vallási közösség szertartásán a maszkviselés szabályairól a vallási közösség dönt.”
4. §

(1) Az R. 2. § (1) bekezdése a következő c)–n) ponttal egészül ki:
(A hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve autizmus
spektrumzavarral élő személy kivételével mindenki köteles)
„c) az üzletben történő vásárlás, illetve – a (3a) bekezdés szerinti kivétellel – az üzletben történő munkavégzés során,
d) – az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi helyiségek területének kivételével –
a bevásárlóközpont területén,
e) a fellépők kivételével az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott esemény helyszínén,
függetlenül annak nyilvánosságától – így különösen színház, tánc-, zeneművészet –,
f ) – az irodák és az üzemi helyiségek kivételével – a mozi területén,
g) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott
ga) muzeális intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
gb) nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
gc) kép- és hangarchívum látogatók számára nyitva álló területén,
gd) közművelődési intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
ge) közösségi színtér látogatók számára nyitva álló területén,
gf ) integrált kulturális intézmény látogatók számára nyitva álló területén,
h) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvényben meghatározott
ha) közlevéltár külső személyek számára látogatható területén,
hb) nyilvános magánlevéltár külső személyek számára látogatható területén,
i) ügyfélfogadási időben
ia) a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén,
ib) az egyetemes postai szolgáltató által vagy a postai közreműködők által üzemeltetett, az ügyfélforgalom számára
nyitva álló helyiségben, továbbá
ic) minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyfélfogadás zajlik, és a helyiségben – az ott foglalkoztatottakat is
beleértve – rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben,
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j) a sportolók, az edzők, a mérkőzésvezető, a versenybíró és ezek segítői kivételével a zárt térben megrendezett
sportrendezvény résztvevője a sportrendezvény helyszínén,
k) a fellépők, illetve a felszólalók kivételével a zárt térben tartott zenés, táncos rendezvény, kulturális esemény,
falunap, illetve egyéb rendezvény helyszínén történő munkavégzés során,
l) az edző- és fitneszteremben, az uszodában, a közfürdőben, illetve a jégpálya területén történő munkavégzés
során,
m) a szálláshelyen történő munkavégzés során,
n) – a (3a) bekezdés szerinti kivétellel – a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletben (a továbbiakban: vendéglátó üzlet) történő munkavégzés során”
(maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.)
(2) Az R. 2. §-a a következő (3a)–(3c) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A munkáltató és a munkavállaló megállapodhatnak abban, hogy az üzletben, illetve a vendéglátó üzletben
történő munkavégzés során az ott dolgozók számára a munkáltató vagy az üzletvezető olyan szünetet biztosít,
amely során mellőzhetik a maszk használatát.
(3b) A (3a) bekezdés szerinti szünet céljára a munkáltató vagy az üzletvezető kizárólag olyan helyiséget,
illetve területet jelölhet ki,
a) amely nem szolgál az üzletben, illetve a vendéglátó üzletben értékesített termékek tárolására, és
b) amelyben vásárló, illetve vendég nem tartózkodhat.
(3c) Az (1) bekezdés i) pont ic) alpontja esetében a szolgáltatást igénybe vevő nem köteles a maszkot viselni,
ha a szolgáltatás – így különösen kozmetikai szolgáltatás – nyújtása másképpen nem lehetséges.”
(3) Az R. 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Azt a személyt, aki a maszkot az (1) bekezdés b)–n) pontja esetében az üzemeltető, az üzemeltető alkalmazottja
vagy az üzemeltető megbízottja felszólítására sem viseli az (1) bekezdésében meghatározott módon, az üzemeltető,
az üzemeltető alkalmazottja vagy az üzemeltető megbízottja köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról,
hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja.”
5. §		
Ez a rendelet 2021. november 20-án lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 634/2021. (XI. 18.) Korm. rendelete
egyes kormányzati igazgatási szervek foglalkoztatottait érintő veszélyhelyzeti szabályokról
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 8. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírusvilágjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A Miniszterelnökségen, a Miniszterelnöki Kabinetirodán és a Miniszterelnöki Kormányirodán foglalkoztatott
– az állampolgárok egészségének és életének megóvása és a közfeladatok akadálytalan ellátása érdekében – köteles
a SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltás emlékeztető dózisát (a továbbiakban: védőoltás) egydózisú oltóanyag
esetén az első dózis felvételét, kétdózisú oltóanyag esetén a második dózis felvételét követő 180. napig felvenni.
(2) Aki e rendelet hatálybalépésekor az (1) bekezdés szerinti központi kormányzati igazgatási szervnél foglalkoztatási
jogviszonyban áll, és az egydózisú oltóanyag esetén az első dózis felvételétől, kétdózisú oltóanyag esetén
a második dózis felvételétől számított 180 nap e rendelet hatálybalépésekor már eltelt, az (1) bekezdéstől eltérően
2021. november 30. napjáig köteles a védőoltást felvenni.
(3) Ha az (1) bekezdés szerinti határidő e rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül áll be, a védőoltás
felvételének határideje 2021. december 5. napja.
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(4) A védőoltás felvételét az (1)–(3) bekezdésben meghatározott határidőt követő 15 napon belül a munkáltató az 5. §
szerinti adategyeztetés keretében ellenőrzi.
(5) Ha a (4) bekezdés szerinti ellenőrzés eredménye szerint a foglalkoztatott nem vette fel a védőoltást, a munkáltató
a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő kötelező
igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (7) bekezdése szerint jár el.
2. §

(1) Az 1. § (1) bekezdésének hatálya alá nem tartozó minisztériumok foglalkoztatottjai tekintetében a minisztériumot
vezető miniszter elrendelheti a védőoltásnak az egydózisú oltóanyag esetén az első dózis felvételét, kétdózisú
oltóanyag esetén a második dózis felvételét követő 180 napon belül történő felvételét.
(2) Aki az 1. § (1) bekezdése szerinti minisztériumnál foglalkoztatási jogviszonyban áll, és a védőoltás felvételének
elrendelésekor az egydózisú oltóanyag esetén az első dózis felvételétől, kétdózisú oltóanyag esetén a második
dózis felvételétől számított 180 nap már eltelt, az (1) bekezdéstől eltérően a védőoltás felvételének elrendelésétől
számított 15 napon belül köteles a védőoltást felvenni.
(3) A védőoltás felvételét az (1), illetve a (2) bekezdésben meghatározott határidőt követő 15 napon belül a munkáltató
az 5. § szerinti adategyeztetés keretében ellenőrzi.
(4) Ha a (3) bekezdés szerinti ellenőrzés eredménye alapján a foglalkoztatott nem vette fel a védőoltást, a munkáltató
az R. 2. § (7) bekezdése szerint jár el.

3. §		
A védőoltás felvétele alóli mentesülésre az R. 2. § (3) és (4) bekezdését kell alkalmazni, azzal, hogy a foglalkoztatott
az orvosi szakvéleményt az 1. § (1)–(3) bekezdésében, valamint a 2. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott
határidőt követő 15 napon belül is bemutathatja a munkáltatónak.
4. §

(1) A munkáltató elektronikus úton – ideértve az e-mailt és az elektronikus körlevelet is – vagy papír alapon
tájékoztatja a foglalkoztatottat a védőoltás e rendelet szerinti felvételének kötelezettségéről, valamint a védőoltás
elmaradásának lehetséges jogkövetkezményeiről.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást
a)
az 1. § (1) bekezdése szerinti központi kormányzati igazgatási szerveknél e rendelet hatálybalépését
követően haladéktalanul,
b)
a 2. § (1) bekezdése szerinti minisztériumoknál a védőoltás felvételének elrendelését követő 3 munkanapon
belül
kell megtenni.
(3) A munkáltató az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettség teljesítése érdekében az 5. § szerinti
adategyeztetést kezdeményezhet.

5. §

(1) A munkáltató a védőoltás felvételével kapcsolatos kötelezettségek teljesítése és ellenőrzése érdekében a Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) részére adategyeztetés céljából elektronikus úton megküldi
a foglalkoztatott nevét, születési nevét, anyja nevét, lakcímét vagy tartózkodási helyét, születési helyét és idejét,
valamint a Társadalombiztosítási Azonosító Jelét.
(2) A NEAK a részére megküldött adatok alapulvételével az érintett foglalkoztatottra vonatkozó adatokkal
összefüggésben elektronikus úton adategyeztetést kezdeményez, továbbá megküldi a munkáltató részére jelen
rendeletben foglalt kötelezettségek munkáltató általi előírása, ellenőrzése és teljesítése érdekében az e rendelet
szerinti és az R. szerinti védőoltás felvételének időpontjára és az oltóanyagokra vonatkozó adatokat.
(3) A NEAK az e rendeletben foglalt célok teljesítéséhez szükséges mértékben és időtartamig kezeli az (1) és
(2) bekezdés szerinti, részére átadott adatokat.
(4) A munkáltató az e rendeletben foglalt szabályok végrehajtásának ellenőrzése céljából kezeli a foglalkoztatott
(2) bekezdés szerinti, részére átadott adatait.
(5) A munkáltató a (2) bekezdés szerinti adatokat csak az adatkezelés céljának megvalósításához szükséges mértékben
és ideig, de legfeljebb a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló
27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig kezelheti.

6. §

(1) A védőoltás felvételének igazolására, elmaradásának jogkövetkezményeire, az adatok kezelésére és az ellenőrzésre
az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az R. szabályait kell alkalmazni.
(2) A védőoltás felvételének igazolása történhet az R. 2. § (5) bekezdésében foglaltak szerint is, ha az 5. § szerinti
adategyeztetés alapján a védőoltás felvétele nem állapítható meg.
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(3) Az 5. § szerint adategyeztetés során a munkáltató részére átadott adatok felhasználhatóak az R.-ben foglalt
kötelezettségek ellenőrzése céljából is, azzal, hogy amennyiben az 5. § szerinti adategyeztetés keretében átadott
adatok alapján megállapítható a védőoltás felvételére vonatkozó kötelezettség teljesítése, nem kell alkalmazni
az R. 2. § (5) bekezdését.
(4) E rendelet alkalmazásában munkáltató alatt az 1. § (1) bekezdése szerinti kormányzati igazgatási szervet és a 2. §
(1) bekezdése szerinti minisztériumot kell érteni.
7. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 8. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

8. §

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 635/2021. (XI. 18.) Korm. rendelete
a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által
történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztatottak által történő
kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) a következő
2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § (1) 2021. december 15. napjától – a (2) bekezdés szerinti mentesítés kivételével – nem hozható létre
új foglalkoztatási jogviszony az 1. § (1) bekezdése szerinti intézménynél, illetve szervnél olyan személlyel,
aki a védőoltást (kétdózisú oltóanyag esetén mindkét dózist) nem vette fel.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség alól mentesül az a személy, aki részére egészségügyi indokból ellenjavallt
a védőoltás felvétele, és ezt az érintett személy háziorvosa vagy az érintett személyt kezelő szakorvos által kiállított
szakvélemény alátámasztja.
(3) A foglalkoztatási jogviszony létesítésekor az érintett személy a 2. § (5) bekezdésében meghatározott módon
igazolhatja a védőoltás felvételét.
(4) Az (1) bekezdés alkalmazása érdekében az (1) bekezdés szerinti szerv, illetve intézmény kezelheti a jogviszony
létesítésével érintett személynek a 3. § (1) bekezdésében meghatározott adatait a 3. § (3) bekezdésében
meghatározott ideig.
(5) Az (1) bekezdés alkalmazása során az 1. § (2)–(4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.”
2. §		
A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „2. § (4) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe a „2. §
(4) bekezdése, valamint a 2/A. § (2) bekezdése szerinti” szöveg lép.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 636/2021. (XI. 18.) Korm. rendelete
az egészségügyi szolgálati jogviszonyban és a hivatásos szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottakat érintő
egyes veszélyhelyzeti szabályokról
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírusvilágjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényt (a továbbiakban: Eszjtv.) a veszélyhelyzet
kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet ideje alatt az e §-ban meghatározott eltéréssel kell alkalmazni.
(2) Az Eszjtv. hatálya alá tartozó egészségügyi szolgáltatónál foglalkoztatott egészségügyi dolgozó és egészségügyben
dolgozó az egészségügyi szolgáltatónál fennálló jogviszonyát – az azonnali hatályú felmondás kivételével –
nem szüntetheti meg.

2. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. §

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

4. §		
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 2. §-sal
egészül ki:
„2. § A rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos állományának tagja – a Hszt. 84. §-ában foglaltaktól eltérően –
a hivatásos szolgálati jogviszonyáról nem mondhat le.”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 637/2021. (XI. 18.) Korm. rendelete
a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló
449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[Az az (1) és (2) bekezdés szerinti foglalkoztatott (a továbbiakban együtt: foglalkoztatott), aki e rendelet hatálybalépése
előtt nem vette fel a védőoltást, az állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében köteles – a (4) bekezdés
szerinti mentesítés kivételével –]
„c) az emlékeztető védőoltást egydózisú oltóanyag esetén az első dózis felvételét, kétdózisú oltóanyag esetén
a második dózis felvételét követő 180 napon belül”
(felvenni.)
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(2) Az R. 1. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Azt a foglalkoztatottat, aki a (3) bekezdés a)–c) pontja szerinti védőoltást nem vette fel a (3) bekezdés
a)–c) pontjában meghatározott határidőig, a munkáltató felhívja, hogy a védőoltást a felhívástól számított
15 napon belül vegye fel, és annak felvételét a (6) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott módon igazolja, vagy
az (5) bekezdés szerinti orvosi szakvéleményt mutassa be.”
2. §		
Az R. a következő 4. §-sal egészül ki:
„4. § (1) Aki a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 637/2021. (XI. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépésekor a munkáltatóval
foglalkoztatási jogviszonyban áll, és az egydózisú oltóanyag esetén az első dózis felvételétől, kétdózisú oltóanyag
esetén a második dózis felvételétől 180 nap a Módr. hatálybalépésekor már eltelt, 2021. december 10. napjáig
köteles az 1. § (3) bekezdés c) pontja szerinti védőoltást felvenni, és azt az 1. § (6) bekezdése szerint igazolni, vagy
az 1. § (5) bekezdése szerinti orvosi szakvéleményt bemutatni a munkáltató felé.
(2) Ha a foglalkoztatott az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségét az (1) bekezdés szerinti határidőn belül
nem teljesíti, az 1. § (8)–(10) bekezdése szerint kell eljárni.”
3. §		
Az R. 1. § (1) bekezdésében a „SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltást (a továbbiakban: védőoltás) nem vette fel”
szövegrész helyébe a „SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltást és a (3) bekezdés c) pontja szerinti emlékeztető
védőoltást (a továbbiakban együtt: védőoltás) nem vette fel” szöveg lép.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 638/2021. (XI. 18.) Korm. rendelete
a koronavírus elleni védőoltásnak az ügyészségi alkalmazottak által történő kötelező igénybevételéről
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírusvilágjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) Az az ügyészségi alkalmazott, aki e rendelet hatálybalépése előtt nem vette fel a SARS-CoV-2 koronavírus elleni
védőoltást (a továbbiakban: védőoltás), az állampolgárok egészségének és életének megóvása és a közfeladatok
akadálytalan ellátása érdekében köteles – a (3) bekezdés szerinti mentesítés kivételével –
a)
egydózisú oltóanyag esetén a védőoltást, kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás első dózisát
2022. január 15. napjáig,
b)
kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás második dózisát az oltóorvos által meghatározott időpontban
felvenni.
(2) A munkáltató az (1) bekezdésben foglaltakról 2021. december 15. napjáig elektronikus úton (ideértve az e-mail
használatát) vagy papír alapon tájékoztatja az ügyészségi alkalmazottat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie
a védőoltás elmaradásának lehetséges jogkövetkezményeire is.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség alól mentesül az az ügyészségi alkalmazott, aki részére egészségügyi indokból
ellenjavallt a védőoltás felvétele, és ezt a (4) bekezdés szerinti orvosi szakvélemény is alátámasztja.
(4) Az orvosi szakvéleményt az ügyészségi alkalmazott kezdeményezésére a munkáltatója szerint illetékes foglalkozásegészségügyi szolgálat szakorvosa, ennek hiányában az ügyészségi alkalmazott jogviszonyának keretében végzett
tevékenységre való egészségi alkalmasságának elbírálására jogosult más orvos, ennek hiányában az ügyészségi
alkalmazott háziorvosa adja ki.
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(5) A védőoltás felvételét az ügyészségi alkalmazott a munkáltató felhívására öt napon belül köteles a munkáltató
által meghatározott módon igazolni a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány és az alábbi
dokumentumok valamelyikének egyidejű bemutatásával:
a)
a Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis, Covid19oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának,
ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és
tanácsi rendelet szerinti uniós digitális Covid-igazolvány,
b)
a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 60/2021.
(II. 12.) Korm. rendelet] szerinti – érvényességi idő nélküli – védettségi igazolvány, illetve applikáció,
c)
a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján közzétett minta alapján az oltást igazoló orvos által kiállított,
a védőoltásról szóló igazolás,
d)
az Egészségügyi Világszervezet által kiadott nemzetközi oltási bizonyítvány, ha az a védőoltás beadásának
megtörténtére vonatkozó, oltást igazoló orvos által kiállított bejegyzést tartalmaz,
e)
az olyan állam által kiállított védettségi igazolás, amely állam által kiállított védettségi igazolást Magyarország
elismeri, és ennek tényét a külpolitikáért felelős miniszter a határrendészetért felelős miniszterrel
egyetértésében kiadott rendeletében megállapította.
(6) E rendelet alkalmazásában kizárólag a 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti oltóanyag
vehető figyelembe.
(7) Azt az ügyészségi alkalmazottat, aki a védőoltást nem vette fel az (1) bekezdés a), illetve b) pontjában vagy
a (12) bekezdésben meghatározott határidőig, a munkáltató felhívja, hogy a védőoltást a felhívástól számított
15 napon belül vegye fel, és annak felvételét az (5) bekezdésben meghatározott módon igazolja, vagy a (4) bekezdés
szerinti orvosi szakvéleményt mutassa be.
(8) Ha az ügyészségi alkalmazott a védőoltás felvételét a (7) bekezdés szerinti határidőn belül nem igazolta, és
a (4) bekezdés szerinti orvosi szakvéleményt nem mutatta be, az ügyészségi alkalmazott részére a munkáltató fizetés
nélküli szabadságot rendelhet el.
(9) A munkáltató – az ügyészségi szolgálati jogviszonyra irányadó jogszabálytól eltérően – az ügyészségi alkalmazott
szolgálati jogviszonyát felmentéssel azonnali hatállyal megszüntetheti, ha a fizetés nélküli szabadság (8) bekezdés
szerinti elrendelésétől számítva egy év eltelt, és
a)
az ügyészségi alkalmazott a védőoltás felvételét nem igazolta a munkáltató felé az (5) bekezdésben
meghatározott módon, és
b)
az ügyészségi alkalmazott a (4) bekezdés szerinti orvosi szakvéleményt nem mutatta be.
(10) Az ügyészségi szolgálati jogviszony (9) bekezdés szerint meghatározott okból történő megszüntetése esetén
a megszüntetés okát és jogkövetkezményeit haladéktalanul közölni kell az ügyészségi alkalmazottal.
(11) Ha az ügyészségi alkalmazott a fizetés nélküli szabadság (8) bekezdés szerinti elrendelését követően – de legfeljebb
egy éven belül – felveszi a védőoltást, vagy bemutatja a (4) bekezdés szerinti orvosi szakvéleményt, a munkáltató
a fizetés nélküli szabadságot haladéktalanul megszünteti.
(12) Az az ügyészségi alkalmazott, aki az e rendelet szerinti oltási kötelezettség teljesítésének határidejét megelőzően
mentesül a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól, a rendelkezésre állási és
munkavégzési kötelezettség teljesítés alóli mentesülés megszűnését követő harminc napon belül köteles egydózisú
oltóanyag esetén a védőoltást, kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás első dózisát felvenni.
2. §

(1) 2021. december 15. napjától – a (2) bekezdés szerinti mentesítés kivételével – nem hozható létre ügyészségi
szolgálati jogviszony azzal a személlyel, aki a védőoltást (kétdózisú oltóanyag esetén mindkét dózist) nem vette fel.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség alól mentesül az a személy, aki részére egészségügyi indokból ellenjavallt
a védőoltás felvétele, és ezt az érintett személy háziorvosa vagy az érintett személyt kezelő szakorvos által kiállított
szakvélemény alátámasztja.
(3) Az ügyészségi szolgálati jogviszony létesítésekor az érintett személy az 1. § (5) bekezdésében meghatározott módon
igazolja a védőoltás felvételét.
(4) Az (1) bekezdés alkalmazása érdekében az ügyészség kezeli a jogviszony létesítésével érintett személynek a 3. §
(1) bekezdésében meghatározott adatait a 3. § (2) bekezdésében meghatározott ideig.
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3. §

(1) A munkáltató kezeli az ügyészségi alkalmazottnak
a)
az 1. § (5) bekezdése szerinti hatósági igazolványban és dokumentumokban szereplő, a védőoltás felvételére,
valamint
b)
az 1. § (4) bekezdése, valamint a 2. § (2) bekezdése szerinti orvosi szakvéleményben szereplő, a védőoltás
felvételének ellenjavalltságára
vonatkozó adatait.
(2) A munkáltató az (1) bekezdés szerinti adatokat csak az adatkezelés céljának megvalósításához szükséges mértékben
és ideig, de legfeljebb a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló
27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig kezelheti.

4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. december 1-jén lép hatályba.
(2) Az 5. § 2021. december 15-én lép hatályba.

5. §

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

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének
rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 52/2021. (XI. 18.) MNB rendelete
az „Árpád-házi Szent Erzsébet” arany emlékérme kibocsátásáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §

(1) A Magyar Nemzeti Bank – Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletére – „Árpád-házi Szent Erzsébet” megnevezéssel
100 000 forintos címletű arany emlékérmét bocsát ki.
(2) A kibocsátás időpontja: 2021. november 19.

2. §

(1) Az emlékérme 986 ezrelék finomságú aranyból készült, súlya 6,982 gramm, átmérője 22 mm, széle sima.
(2) Az emlékérme előlapján, két függőleges vonallal leválasztott középmezőben, nyolc egymás alatti sorba tördelve
Árpád-házi Szent Erzsébettől származó idézet – AZT MONDOM NEKTEK, HOGY ÖRÖMET KELL SZEREZNI
AZ EMBEREKNEK…” – olvasható, az idézet alatt és felett egy-egy – stilizált keresztként is értelmezhető –
„⸭” motívum látható. Az előlap jobb oldalán, középen, egymás alatti két sorban a „2021” verési évszám és
a „BP.” verdejel olvasható. Az előlap szélén, gyöngysorszegéllyel határolt félköriratban, bal oldalon
a „100 000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, jobb oldalon a „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható. Az emlékérme
előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az emlékérme hátlapján, a középmezőben Árpád-házi Szent Erzsébet csúcsíves kapuban álló alakjának ábrázolása
látható, amelyet a budapesti Árpád-házi Szent Erzsébet-plébániatemplom festett, fából készült szobra ihletett.
Árpád-házi Szent Erzsébet ábrázolásától balra, négy sorba tördelve az „SZT. u ERZSÉBET”, jobbra, három sorba
tördelve Árpád-házi Szent Erzsébet születésének és halálának évét jelölő „1207-1231” felirat olvasható. A hátlap
alsó szélén, Árpád-házi Szent Erzsébet ábrázolásától jobbra Endrődy Zoltán tervezőművész mesterjegye látható.
Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §		
Az emlékérméből 2000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.
4. §		
Ez a rendelet 2021. november 19-én lép hatályba.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a …/2021. (XI. …) MNB rendelethez

1. melléklet az 52/2021. (XI. 18.) MNB rendelethez
Az emlékérme előlapjának képe:

1. melléklet
a …/2021.képe:
(XI. …) MNB rendelethez
Az
érme előlapjának
Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a …/2021. (XI. …) MNB rendelethez
Az emlékérme hátlapjának képe:

2. melléklet az 52/2021. (XI. 18.) MNB rendelethez

2. melléklet a …/2021. (XI. …) MNB rendelethez

Az
hátlapjának
képe:képe:
Az érme
emlékérme
hátlapjának

2

2
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 53/2021. (XI. 18.) MNB rendelete
az „Árpád-házi Szent Erzsébet” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §

(1) A Magyar Nemzeti Bank – Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletére – „Árpád-házi Szent Erzsébet” megnevezéssel
2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.
(2) A kibocsátás időpontja: 2021. november 19.

2. §

(1) Az emlékérme 75% réz, 4% nikkel és 21% cink ötvözetéből készült, súlya 4,2 gramm, átmérője 22 mm, széle sima.
(2) Az emlékérme előlapján, két függőleges vonallal leválasztott középmezőben, nyolc egymás alatti sorba tördelve
Árpád-házi Szent Erzsébettől származó idézet – AZT MONDOM NEKTEK, HOGY ÖRÖMET KELL SZEREZNI
AZ EMBEREKNEK…” – olvasható, az idézet alatt és felett egy-egy – stilizált keresztként is értelmezhető –
„⸭” motívum látható. Az előlap jobb oldalán, középen, egymás alatti két sorban a „2021” verési évszám és
a „BP.” verdejel olvasható. Az előlap szélén, gyöngysorszegéllyel határolt félköriratban, bal oldalon
a „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, jobb oldalon a „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható. Az emlékérme
előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az emlékérme hátlapján, a középmezőben Árpád-házi Szent Erzsébet csúcsíves kapuban álló alakjának ábrázolása
látható, amelyet a budapesti Árpád-házi Szent Erzsébet-plébániatemplom festett, fából készült szobra ihletett.
Árpád-házi Szent Erzsébet ábrázolásától balra, négy sorba tördelve az „SZT. u ERZSÉBET”, jobbra, három sorba
tördelve Árpád-házi Szent Erzsébet születésének és halálának évét jelölő „1207–1231” felirat olvasható. A hátlap
alsó szélén, Árpád-házi Szent Erzsébet ábrázolásától jobbra Endrődy Zoltán tervezőművész mesterjegye látható.
Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §		
Az emlékérméből 5000 darab készíthető.
4. §		
Ez a rendelet 2021. november 19-én lép hatályba.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke

1. melléklet
melléklet aa …/2021.
…/2021. (XI.
(XI. …)
…) MNB
MNB rendelethez
rendelethez
1.

9671

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 209. szám

Az emlékérme
emlékérme előlapjának
előlapjának képe:
képe:
Az
1. melléklet az
53/2021. (XI. 18.)
MNB rendelethez
Az érme előlapjának képe:

2. melléklet
melléklet aa …/2021.
…/2021. (XI.
(XI. …)
…) MNB
MNB rendelethez
rendelethez
2.
2. melléklet az 53/2021. (XI. 18.) MNB rendelethez
Az emlékérme
emlékérme hátlapjának
hátlapjának képe:
képe:
Az
Az érme hátlapjának képe:

22
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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 40/2021. (XI. 18.) BM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 13/2020. (V. 5.) BM rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 13. alpontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 13/2020. (V. 5.) BM rendelet 1. melléklete
az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 13/2020. (V. 5.) BM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 18a. sorral egészül ki:
(A

18a.

393384

B

C

D

E

Roma kapcsolatokért
felelős kormánybiztos
feladatainak támogatása

F

1. A Roma Közéleti Akadémia
létrehozása, valamint
működésének támogatása,
amelynek célja a roma
nemzetiségi képviselők
és a roma civil szervezet
tagjainak a közéleti részvételét
segítő oktatási programok,
rendezvények, tréningek,
események szervezése,
támogatása, valamint
ügykezelői ismeretek és
pályázat menedzselési
ismeretek elsajátítása, amelyek
által javulhat a roma közéleti
részvétel.
2. Az esélyteremtési
folyamatokban való részvételét
elősegítve modellprogramok
támogatása, valamint
a stratégiai megállapodásokkal
rendelkező roma civil
szervezetek kapacitásainak
és infrastrukturális
fejlesztésének támogatása.
A modellprogramok
támogatásának kiemelt célja
a magyarországi roma
közösség fejlesztése,
a kulturális értékek és javak
megőrzése, az aktív, közéleti
és érdekvédelmi szerepvállalás
iránt érdeklődő tehetséges
fiatal generáció felkészítése,
a tehetséges fiatalok
felkutatása és támogatása,
a romák társadalmi és
munkaerőpiaci integrációjának
elősegítése.

G

a) civil szervezetek
b) költségvetési
szervek, a roma
kapcsolatokért
felelős
kormánybiztos által
vezetett központi
költségvetési szerv
kivételével
c) egyházi jogi
személy
d) az Mötv. szerinti
önkormányzatok és
azok társulásai
e) nemzetiségi
önkormányzatok
f ) szövetkezetek
g) gazdasági
társaságok

H

Az előirányzat
terhére
kérelem
útján egyedi
döntéssel,
támogatói
okirat alapján
költségvetési
támogatás
nyújtható.

I

J

K

L

M

N

O)

Igen

Egy összegben vagy
– időarányosan
vagy teljesítményarányosan –
részletekben
közvetlen
kifizetéssel vagy
előirányzatátcsoportosítással.

–

A támogatási
szerződésben
vagy támogatói
okiratban
az Ávr. 84. §
(2) bekezdése
szerinti
biztosíték
köthető ki.

–

–

–
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1. melléklet a 40/2021. (XI. 18.) BM rendelethez
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A modellprogramok további
célja, hogy innovatív,
a gyakorlatban működő,
fenntartható, monitorozható
megoldásokat kínáljanak
a roma közösség specifikus
problémainak és
a konfliktushelyzetek
kezelésére, valamint a többségi
és a roma társadalom közötti
párbeszéd és együttműködés
erősítésére.
3. Az előirányzatból támogatás
nyújtható továbbá olyan
programok megvalósítására,
amelyek hozzájárulnak
a roma kapcsolatokért felelős
kormánybiztos feladatainak
végrehajtásához.
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 590/2021. (XI. 18.) 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-1/1891/3/2021. számú előterjesztésére – Miftahutdinov
Ruszlán (névmódosítás előtti neve: Miftahutdinov Ruszlán Renatovics; születési hely, idő: Moszkva [Oroszország],
1992. december 29.) magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2021. november 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. november 4.
		
		

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

KEH ügyszám: KEH/04695-3/2021.

A Kormány 1808/2021. (XI. 18.) Korm. határozata
címrendi kiegészítésről, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati
intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek
közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, valamint kormányhatározatok módosításáról
1. A Kormány
a)
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
aa)
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
36. Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai alcímnek az 5. Egyetemi városnegyed
fejlesztések támogatása jogcímcsoporttal,
ab)
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 8. Nemzetközi
kapcsolatok programjai alcímnek a 3. Európai Uniós és nemzetközi projektek, programok
megvalósításához kapcsolódó kiadások jogcímcsoporttal
történő kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
b)
az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 125 492 722 647 forint egyszeri
átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi
kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi tartalékok alcím, 1. Gazdaság-újraindítási programok jogcímcsoport
(a továbbiakban: GÚP előirányzat) terhére, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
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c)

2.

3.

4.
5.

a Kvtv. 17. §-a, valamint 4. melléklet 7. pontja alapján jóváhagyja a GÚP előirányzatnak a b) alpont szerinti
átcsoportosítás alapján, az eredeti előirányzaton felül – az eddig jóváhagyott összegen túl további –
125 492 722 647 forinttal történő túlteljesülését;
d)
az Áht. 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 331 400 000 forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési
kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 21. Központi kezelésű
előirányzatok cím, 4. Központi tartalékok alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport
terhére, a 2. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
Országos Bírósági Hivatal elnöke
belügyminiszter
Határidő:
2022. február 28.
e)
az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 20 264 388 701 forint egyszeri átcsoportosítását
rendeli el, a 3. melléklet szerint;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
agrárminiszter
belügyminiszter
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
emberi erőforrások minisztere
a miniszterelnök kabinetfőnöke
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
azonnal
f)
az Áht. 33. § (2) bekezdésében és a Kvtv. 4. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
172 215 090 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási és
Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 2. Járvány elleni védekezési alap cím, 1. Járvány Elleni Védekezés
Központi Tartaléka alcím terhére, a 4. melléklet szerint.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
A monori Szterényi József Technikum és Szakképző Iskola bővítésének támogatásáról szóló 1755/2020. (XI. 11.)
Korm. határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„1. egyetért a Ceglédi SZC Szterényi József Technikum és Szakképző Iskola bővítésével (a továbbiakban: Beruházás)
a Monor belterület 4913/21 helyrajzi számú, természetben a 2200 Monor, Ipar utca 2. szám alatti ingatlanon;”
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Innovációs és Fejlesztési Központ előkészítéséről szóló
2034/2020. (XII. 29.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 10. pontjában a „vagyonelem vagyonkezelője és
üzemeltetője” szövegrész helyébe a „vagyonelemek vagyonkezelője” szöveg lép.
A Kormány visszavonja a Határozat 4–9. és 11. pontját.
A kultúrstratégiai, valamint egyes kulturális intézmények működéséhez szükséges források hosszú távú
biztosításáról, továbbá az Eszterháza Turisztikai Beruházással kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 1501/2021.
(VII. 26.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
a)
C:3 mezőjében az „1 901 500” szövegrész helyébe a „2 030 500” szöveg,
b)
D:3 mezőjében az „534 000” szövegrész helyébe a „2 479 500” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

Államháztartási
egyedi
azonosító
294502

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XI.

XX.
343451
XXII.

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

1

20

19

256101

K3

48

1

K3

4

XLII.
42

286089

K5
2

377073

2

3
K6

1

385484
2
386728

1

1

5
8

386440

K5

1
3

280578

278778

K3

1

XLIII.

XLVII.

Kiemelt
előir.
szám

4
2

2
3

K3
K8
K8
K8

K8

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.
Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Miniszterelnökség
Miniszterelnökség igazgatása
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Kincstári díj

Jogcím
név

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Dologi kiadások

Dologi kiadások
Miniszterelnöki Kormányiroda
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez
Dologi kiadások
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Alapok támogatása
Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási Alap támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb társaságok forrásjuttatásai
Beruházások
Gazdaság-újraindítási Alap
Központi kezelésű előirányzatok
Központi tartalékok
Gazdaság-újraindítási programok
Egyéb működési célú kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások
Dologi kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Gazdaság újraindítását szolgáló pénzügyi fejezeti kezelésű előirányzatok
Területfejlesztési feladatok
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Gazdaság újraindítását szolgáló emberi erőforrások fejezeti kezelésű előirányzatok
Sportlétesítmény fejlesztések támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap
Szakképzési és felnőttképzési támogatások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

forintban
A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

150 000 000

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma
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1. melléklet az 1808/2021. (XI. 18.) Korm. határozathoz

30 000

739 323 822

406 458 825

120 404 600 000

-125 492 722 647

310 000
620 000 000
3 112 000 000
60 000 000

406 458 825

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

9677

Államháztartási egyedi
azonosító

XLVII.
199782

Cím
szám

4

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

36

Kiemelt
előir.
szám

B1

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Gazdaság-újraindítási Alap
Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap
Költségvetési támogatás

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

9678

forintban
Fejezet
szám

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

406 458 825

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

294502
343451

256101

386728
280578
386440

Fejezet
szám

XI.
XX.
XXII.

XLVII.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

1
20
19

2

48
1

1
5
8

4

3
2
3

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Magyar Államkincstár 1 példány

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Miniszterelnökség igazgatása
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Kincstári díj
Miniszterelnöki Kormányiroda
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez
Gazdaság-újraindítási Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások
Gazdaság újraindítását szolgáló pénzügyi fejezeti kezelésű előirányzatok
Területfejlesztési feladatok
Gazdaság újraindítását szolgáló emberi erőforrások fejezeti kezelésű előirányzatok
Sportlétesítmény fejlesztések támogatása

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

TÁMOGATÁS

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

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

150 000 000
30 000

739 323 822

620 310 000
3 112 000 000
60 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I.n.év
125 492 722 647

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
125 492 722 647

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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VI. Bíróságok
XIV. Belügyminisztérium
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.
forintban

Államháztartási egyedi
azonosító

333639

000648

Fejezet
szám

VI.

XIV.

XXII.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

K1
K2

8

21

Fejezet
név

Bíróságok

2

297102

Kiemelt
előir.
szám

K3

4

1

K5

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Kúria

A módosítás jogcíme

KI ADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Belügyminisztérium
Alkotmányvédelmi Hivatal

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

2 597 403
402 597

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

328 400 000
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2. melléklet az 1808/2021. (XI. 18.) Korm. határozathoz

-331 400 000

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

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

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

333639
000648

Fejezet
szám

VI.
XIV.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

2
8

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Magyar Államkincstár 1 példány

Kiemelt előirányzat
neve

Bíróságok
Kúria
Belügyminisztérium
Alkotmányvédelmi Hivatal

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS

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

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

3 000 000
328 400 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I. n.év

331 400 000

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

331 400 000

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

9679

9680

3. melléklet az 1808/2021. (XI. 18.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XII. Agrárminisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XIX. Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

Államháztartási
egyedi
azonosító

015558

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

12

30

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

K1
K2
K3
1

353695

10
K3
K5
XII.

006606

12
K6
XIV.
21

384873

4
K5
K8

XV.
295935

2
K3
20

386673

36

1
K5

386973

3
K1
K2
K3
K5

394062

5
K5
K8

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KI ADÁSOK

forintban
A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. működésének és szakmai
feladatainak támogatása
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Agrárminisztérium
Országos Meteorológiai Szolgálat
Beruházások
Belügyminisztérium
Központi kezelésű előirányzatok
Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó
kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Pénzügyminisztérium
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Dologi kiadások
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai
Szakmai és társadalmi szervezetek támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Kormányzati szakpolitikák
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Egyetemi városnegyed fejlesztések támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

114 285 715
17 714 285
984 000 000

143 284
286 567 000

245 000 000

583 150 000
583 150 000

569 500 000

116 000 000
281
44
4
6 961

683
116
612
907

679
587
500
885

5 000 000 000
1 760 000 000
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XVII.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.

3
385206

9

7
K5

XX.
002994

14
K1
K2
20

394106

8

22

368628

3
K8
28
K1
K2

XXI.
21
2
391239

Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései
Központi kezelésű előirányzatok
Kohéziós politikai operatív programok 2021-2027
Digitális Megújulás OP Plusz (DIMOP Plusz)
Egyéb működési célú kiadások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Országos Mentőszolgálat
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Nemzetközi kapcsolatok programjai
Európai Uniós és nemzetközi projektek, programok megvalósításához kapcsolódó kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Egészségügyi ágazati előirányzatok
Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Miniszterelnöki Kabinetiroda
Központi kezelésű előirányzatok
A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos
bevételek és kiadások

K5
K8

XLIII.
2

2

3
K5

XLVII.

2

387806

1

-13 089 365 327

10 660 684
1 652 406

470 567 106

-10 660 684
-1 652 406

A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó
társaságok támogatása

2

377073
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XIX.

5
K3
K5
K8

Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások
Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb társaságok forrásjuttatásai
Egyéb működési célú kiadások
Gazdaság-újraindítási Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
Fővárosi fejlesztések
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 859 677 570
300 000 000

70 000 000

-143 284
-286 567 000
-6 876 000 000

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

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

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

9681

015558

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

12
30

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

1

353695

10
XII.

006606

12
XV.

295935

2
XVII.
20

386673
386973
394062

36

1
3
5

XX.
002994

14
20

394106

22

368628
XLVII.

387806

8

2

1

3
28

5

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. működésének és szakmai
feladatainak támogatása
Agrárminisztérium
Országos Meteorológiai Szolgálat
Pénzügyminisztérium
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai
Szakmai és társadalmi szervezetek támogatása
Kormányzati szakpolitikák
Egyetemi városnegyed fejlesztések támogatása
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Országos Mentőszolgálat
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Nemzetközi kapcsolatok programjai
Európai Uniós és nemzetközi projektek, programok megvalósításához kapcsolódó kiadások
Egészségügyi ágazati előirányzatok
Nemzeti Népegészségügyi Stratégiával összefüggő feladatok
Gazdaság-újraindítási Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
Fővárosi fejlesztések

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

TÁMOGATÁS

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

1 116 000 000

286 710 284
245 000 000
569 500 000

116 000 000
7 292 320 651
6 760 000 000
12 313 090

470 567 106
-12 313 090

-7 162 710 284

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Magyar Államkincstár 1 példány

Módosítás
(+/-)

9682

forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

időarányos
teljesítésarányos
egyéb: azonnal

Összesen

20 264 388 701

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

20 264 388 701

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap

Államháztartási egyedi
azonosító

002950

Fejezet
szám

XX.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.
Kiemelt
előir.
szám

271734

K3
2

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KI ADÁSOK

forintban
A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Nemzeti Népegészségügyi Központ

16

LXXII.

Fejezet
név

1
K5

Dologi kiadások
Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap
Járvány elleni védekezési alap
Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka
Egyéb működési célú kiadások

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

172 215 090

-172 215 090
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4. melléklet az 1808/2021. (XI. 18.) Korm. határozathoz

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

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

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

002950

Fejezet
szám

XX.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

16

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Nemzeti Népegészségügyi Központ

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

TÁMOGATÁS

172 215 090

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)

Magyar Államkincstár 1 példány

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

időarányos
teljesítésarányos
egyéb: azonnal

Összesen

I. n.év

172 215 090

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

172 215 090

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

9683

9684
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A Kormány 1809/2021. (XI. 18.) Korm. határozata
a KEHOP-1.3.0-15-2016-00014 azonosító számú („Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése
az Ős-Dráva Programban” című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1084/2016. (II. 29.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány – a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) és f ) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva – egyetért
a)
a KEHOP-1.3.0-15-2016-00014 azonosító számú, „Vízvisszatartás és tájhasználat-váltás tervezése az Ős-Dráva
Programban” című projekt (a továbbiakban: projekt) Kormány részére bemutatott műszaki tartalmával,
b)
a projekt forrásszerkezetének az 1. melléklet szerinti növelésével,
c)
azzal, hogy a többlettámogatás a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 1. prioritása
rendelkezésre álló kerete terhére kerüljön finanszírozásra,
d)
a projekt támogatási szerződésének 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
azonnal
2. A Kormány egyetért azzal, hogy az irtási költség azon része, amely az építési munkához szükséges területet
biztosítja, legfeljebb az 1. mellékletben foglalt táblázat I:3 mezőjében szereplő európai uniós forrás terhére el nem
számolható költségek erejéig, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program hazai társfinanszírozáson felüli
felhasználásával kerüljön biztosításra.
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
4. A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1084/2016.
(II. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt táblázat
a)
D:45 mezőjében a „11,22” szövegrész helyébe a „12,95” szöveg,
b)
E:45 mezőjében a „2,20” szövegrész helyébe a „2,28” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

C

D

1.

F

A KEHOP
száma

Projekt megnevezése

Kedvezményezett neve

keretében uniós
forrás terhére
finanszírozott
támogatás
(bruttó forint)

G

Magyarország

I

J

K

forrásszerkezete
Magyarország

központi

A KEHOP keretében

központi

költségvetése

uniós forrás terhére

költségvetése

keretében

finanszírozott

keretében

finanszírozott

támogatás

finanszírozott

támogatás

(bruttó forint)

támogatás

(bruttó forint)

H

Projekt változást követő

Változás

szerinti forrásszerkezete

Projekt azonosító
2.

E

Projekt hatályos támogatási szerződés

(bruttó forint)

A KEHOP
keretében uniós
forrás terhére
finanszírozott
támogatás
(bruttó forint)

Magyarország
központi

Változást követő

költségvetése

összköltség

keretében

(bruttó forint)

Projekt rövid bemutatása

finanszírozott
támogatás
(bruttó forint)

A projekttel szembeni
Vízvisszatartás
3.

KEHOP-1.3.0-15-

és tájhasználat-váltás

2016-00014

tervezése az Ős-Dráva
Programban

szakmai elvárás a

Országos Vízügyi

vízvisszatartással,

Főigazgatóság
(konzorciumvezető)
Dél-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság
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1. melléklet az 1809/2021. (XI. 18.) Korm. határozathoz

11 220 000 000

2 200 000 000

1 724 297 597

76 357 757

12 944 297 597

2 276 357 757

15 220 655 354

illetve tájhasználatváltással kapcsolatos
infrastruktúra
kiépítése az
Ormánság területén.

9685

9686
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A miniszterelnök 79/2021. (XI. 18.) ME határozata
a Magyar–Brazil Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság magyar tagozata elnökének felmentéséről
és kinevezéséről
1. A kormányközi vegyes bizottságok tagjainak és tisztségviselőinek kijelöléséről szóló 2118/2008. (VIII. 27.)
Korm. határozat 3. pont a) alpontja szerinti jogkörömben eljárva a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése
alapján
Szijjártó Pétert
a Magyar–Brazil Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság
magyar tagozati elnöki tisztségéből felmentem.
2. Ezzel egyidejűleg
dr. Pacsay-Tomassich Orsolyát
a Magyar–Brazil Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság
magyar tagozati elnökévé nevezem ki.
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

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.

