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I. Utasítások

A belügyminiszter 25/2021. (XII. 27.) BM utasítása  
a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásnak rendjéről szóló 8/2015. (V. 29.) BM utasítás 
módosításáról

A	 jogalkotásról	 szóló	 2010.	 évi	 CXXX.	 törvény	 23.  §	 (4)  bekezdés	 c)  pontjában,	 valamint	 az  államháztartásról	 szóló	 2011.	 évi	
CXCV.  törvény	 10.  §	 (5)  bekezdésében	 foglaltaknak	 megfelelően,	 az  államháztartásról	 szóló	 törvény	 végrehajtásáról	 szóló	
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következő utasítást adom ki:

1. §  A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 8/2015. (V. 29.) BM utasítás 
[a továbbiakban:	8/2015.	(V.	29.)	BM	utasítás]	4. §	(1) bekezdése	a következő	2b. ponttal	egészül	ki:
(Ha az  1., 2. és 3.  melléklet nem nevesít fejezeti vagy központi kezelésű előirányzat tekintetében kötelezettségvállalót, 
teljesítést igazolót, pénzügyi, jogi ellenjegyzőt, az okirati ellenjegyzőt, érvényesítőt, utalványozót, utalvány-ellenjegyzőt, 
akkor azon a következő feladatkört ellátó személyeket kell érteni:)
„2b. Irányító Hatóság: a  2021–2027 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 256/2021. (V. 18.) 
Korm.	rendelet]	1. melléklete,	valamint	a Belügyminisztérium	Szervezeti	és	Működési	Szabályzatáról	szóló	11/2018.	
(VI.	12.)	BM	utasítás	alapján	a miniszter	által	kijelölt	szervezeti	egység,”

2. § (1)	 A 8/2015.	(V.	29.)	BM	utasítás	5. §-a	a következő	(2b)	és	(2c) bekezdéssel	egészül	ki:
„(2b)	 A  kötelezettségvállalás	 dokumentuma	 az  Irányító	 Hatóság	 által	 kiadott	 egyedi	 döntés	 abban	 az  esetben,	
ha  a  BM	 valamely	 projekt	 vonatkozásában	 végrehajtó	 szervként	 jár	 el	 az  Európai	 Regionális	 Fejlesztési	 Alapra,	
az Európai	Szociális	Alap	Pluszra,	a Kohéziós	Alapra,	az Igazságos	Átmenet	Alapra	és	az Európai	Tengerügyi,	Halászati	
és	 Akvakultúra-alapra	 vonatkozó	 közös	 rendelkezések,	 valamint	 az  előbbiekre	 és	 a  Menekültügyi,	 Migrációs	 és	
Integrációs	Alapra,	a Belső	Biztonsági	Alapra	és	a határigazgatás	és	a vízumpolitika	pénzügyi	támogatására	szolgáló	
eszközre	 vonatkozó	pénzügyi	 szabályok	megállapításáról	 szóló,	 az  Európai	 Parlament	 és	 a Tanács	 (EU)	 2021/1060	
rendelete alapján.
(2c) A  kötelezettségvállalás dokumentuma az  Európai Bizottság technikai segítségnyújtás céljára biztosított uniós 
hozzájárulásról	 szóló	 határozata	 abban	 az  esetben,	 ha	 a  Belügyi	 Alapok	 2021–2027	 előirányzat	 Technikai	
Segítségnyújtás	költségkeretéből	forrás	kerül	átadásra	a BM	javára.	Az előirányzat	felhasználása	az Irányító	Hatóság	
Működési	Kézikönyvében	meghatározott	eljárásrend	szerint	történik.”

 (2) A 8/2015. (V. 29.) BM utasítás 5. § (15) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(15) Az  előirányzat szakmai kezelője a  költségvetési támogatások nyilvánosságának biztosítása érdekében 
gondoskodik	az adatszolgáltatások	teljesítéséről,	amennyiben	azt	valamely	jogszabály	előírja,	így	különösen
a)	a	pályázati	kiírás	közzététele	előtt	a Magyar	Államkincstár	részére	megküldi	az Ávr.	66. §-ában	előírt	adatokat,
b)	 gondoskodik	 a  pályázati	 kiírásnak	 az  Ávr.	 66.  §	 (1)  bekezdésében	 foglaltaknak	 megfelelően	 a  BM	 honlapján	
történő	közzétételről,
c)	 a	 költségvetési	 támogatások	 kapcsán	 gondoskodik	 az  Áht.	 56/B.  §-a	 alapján	 a  szükséges	 adatok	 rögzítéséről	
az Országos	Támogatás-ellenőrzési	 Rendszerben	 (OTR),	 és	 a Magyar	 Államkincstár	 részére	megküldi	 az  Ávr.	 89.  §	
(1) bekezdése	szerinti	adatokat,
d)	 a	 támogatásból	 megvalósuló	 fejlesztések	 központi	 monitoringjáról	 és	 nyilvántartásáról	 szóló	 60/2014.	 (III.	 6.)	
Korm. rendelet által előírt esetekben gondoskodik a  költségvetési támogatások kapcsán a  Fejlesztéspolitikai 
Adatbázis	és	Információs	Rendszerbe	(FAIR)	történő	adatszolgáltatások	teljesítéséről.”

3. §  A	8/2015.	(V.	29.)	BM	utasítás	5/A. §-a	a következő	(4) bekezdéssel	egészül	ki:
„(4)	A 2021–2027	közötti	programozási	időszakban	a Belügyi	Alapokból	származó	támogatások	felhasználása	során	
a minisztérium az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter által meghatározott mintaszerződéseket 
és támogatói okiratmintákat alkalmazza. Az előirányzat szakmai kezelője a hatályos mintaszerződések és támogatói 
okiratminták	tartalmáról	tájékoztatja	a JAFO-t	és	a KF-et.”
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4. §  A 8/2015. (V. 29.) BM utasítás 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.  §	 (1)	 Az  Európai	 Bizottságtól	 érkező	 éves,	 illetve	 kezdeti	 előfinanszírozás,	 évesegyenleg-kifizetések	 és	
végsőegyenleg-kifizetés	 fogadása	a 2014–2020	közötti	programozási	 időszak	tekintetében	a Felelős	Hatóság	által,	
a  2021–2027	 közötti	 programozási	 időszak	 tekintetében	 az  Irányító	 Hatóság	 által	 a  Magyar	 Államkincstárban	
alaponként	nyitott	devizaszámlán	történik,	amely	felett	a Felelős	Hatóság,	illetve	az Irányító	Hatóság	rendelkezik.
(2)	Az (1) bekezdés	szerinti	fizetési	számlák	vezetésével	kapcsolatos,	a Felelős	Hatóságnál	és	az Irányító	Hatóságnál	
felmerülő	költségek	a Felelős	Hatóságot,	illetve	az Irányító	Hatóságot	terhelik.”

5. § (1)	 A 8/2015.	(V.	29.)	BM	utasítás	14. §	(1) bekezdés	g) pontja	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
(A támogatásra vonatkozó döntés előkészítésében, valamint meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki)
„g)	 tekintetében	 a  Felelős	Hatósághoz,	 illetve	 az  Irányító	Hatósághoz	 érkezett	bejelentés	 alapján,	 vagy	hivatalból	
a  Felelős	 Hatóság	 vagy	 az  Irányító	 Hatóság	 megállapítja,	 hogy	 a  pártatlan	 és	 objektív	 közreműködése	 nem	
biztosítható.”

	 (2)	 A 8/2015.	(V.	29.)	BM	utasítás	14. §-a	a következő	(3b) bekezdéssel	egészül	ki:
„(3b)	 A  projektek	 folyamatba	 épített	 dokumentumalapú	 ellenőrzését,	 helyszíni	 ellenőrzését	 és	 a  kifizetés	
engedélyezését	nem	végezheti	olyan	személy,	akivel	szemben	az (1)–(2) bekezdés	szerinti	kizáró	ok	fennáll.”

	 (3)	 A 8/2015.	(V.	29.)	BM	utasítás	14. §	(4) bekezdése	helyébe	a következő	rendelkezés	lép:
„(4)	Ha	a támogatásra	vonatkozó	döntés	előkészítése	és	meghozatala,	a kifogás	elbírálása,	a szabálytalansági	döntés	
vagy	 a  jogorvoslati	 döntés	 előkészítése,	 a  projekt	 folyamatba	 épített	 ellenőrzése	 vagy	helyszíni	 ellenőrzése,	 vagy	
a kifizetés	engedélyezése	során	olyan	tény	merül	fel,	amely	alapján	a jelen	alcím	szerinti	összeférhetetlenség	fennáll,	
az összeférhetetlenséggel	érintett	személy	vagy	szervezet	ezt	a Felelős	Hatóságnak,	 illetve	az  Irányító	Hatóságnak	
haladéktalanul	írásban	bejelenti.”

6. §  A 8/2015. (V. 29.) BM utasítás 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

7. §  A 8/2015. (V. 29.) BM utasítás 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

8. §  A 8/2015. (V. 29.) BM utasítás 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

9. §  A 8/2015. (V. 29.) BM utasítás
a)	 4.  §	 (1)  bekezdés	 2a.  pontjában	 a  „miniszter”	 szövegrész	 helyébe	 a  „belügyminiszter	 (a	 továbbiakban:	

miniszter)”	szöveg,
b)	 4.  §	 (1)  bekezdés	 4.  pontjában	 a  „belügyminiszter	 (a	 továbbiakban:	 miniszter)”	 szövegrész	 helyébe	

a „miniszter”	szöveg,
c)	 4. §	(2) bekezdésében	az „a	Szolidaritási	programokra	és	Belügyi	Alapokra”	szövegrész	helyébe	az „az	európai	

uniós	programokra”	szöveg,
d)	 5. §	(2) bekezdésében	a „Hatóság	által”	szövegrész	helyébe	a „Hatóság	és	az Irányító	Hatóság	által”	szöveg,
e)	 5.  §	 (5)  bekezdésében	 a „Hatóság	 egyedi”	 szövegrész	 helyébe	 a „Hatóság	 és	 az  Irányító	 Hatóság	 egyedi”	

szöveg,
f )	 13.  §	 (2)  bekezdésében	 a  „Hatóság	 a  monitoring	 és	 információs	 rendszer	 alapján	 utólagosan	 rendezi”	

szövegrész	 helyébe	 a „Hatóság,	 illetve	 az  Irányító	 Hatóság	 a  monitoring	 és	 információs	 rendszer	 alapján	
megállapítja”	szöveg,

g)	 14.  §	 (2)  bekezdésében	 az  „Ávr.	 szerinti”	 szövegrész	 helyébe	 az  „Ávr.,	 valamint	 a  256/2021.	 (V.	 18.)	
Korm. rendelet	szerinti”	szöveg,

h)	 14.  §	 (2a)	 és	 (2b)  bekezdésében	 a „rendelet	 szerinti”	 szövegrész	 helyébe	 a „rendelet,	 valamint	 a  256/2021.	
(V. 18.)	Korm.	rendelet	szerinti”	szöveg,

i)	 14.  §	 (5)  bekezdésében	 a „Felelős	Hatóságnál”	 szövegrész	 helyébe	 a „Felelős	Hatóságnál,	 illetve	 az  Irányító	
Hatóságnál”	 szöveg,	 az  „a	 Felelős	 Hatóság”	 szövegrész	 helyébe	 az  „a	 Felelős	 Hatóság,	 illetve	 az  Irányító	
Hatóság”	szöveg,

j)	 14.  §	 (7)  bekezdésében	 a  „Felelős	 Hatóság”	 szövegrész	 helyébe	 az  „a	 Felelős	 Hatóság,	 illetve	 az  Irányító	
Hatóság”	szöveg

lép.
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10. §  Hatályát veszti a 8/2015. (V. 29.) BM utasítás
a)	 III.	fejezet	címében	a „fejezeti	és”	szövegrész,
b)	 14. §	(6) bekezdése,
c)	 11.	alcíme,
d) 1. melléklet 21. és 22. pontja.

11. § (1) Ez az utasítás – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a közzétételét követő napon lép hatályba.
	 (2)	 A 7. §,	a 10. §	d) pontja,	valamint	a	2.	melléklet	2022.	január	1-jén	lép	hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s.	k.,
	 	 belügyminiszter

1. melléklet a 25/2021. (XII. 27.) BM utasításhoz

A 8/2015. (V. 29.) BM utasítás 1. melléklet 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„19.	ÁHT	211178	Fejezeti	tartalék
Az előirányzat tekintetében
a)	kötelezettségvállaló:	a miniszter	vagy	az általa	írásban	meghatalmazott	személy,
b) teljesítést igazoló: a gazdasági helyettes államtitkár vagy az általa írásban felhatalmazott vezető személy
c)	az	Ávr.	172/A. §	(1) bekezdése	szerinti	adatszolgáltatáshoz	kapcsolódó,	az Ávr.	172/A. §	(2)	és	(3) bekezdése	szerint	
felmerülő	befizetési	kötelezettség	teljesítése	tekintetében	a kötelezettségvállaló:	a gazdasági	helyettes	államtitkár.”

2. melléklet a 25/2021. (XII. 27.) BM utasításhoz
„2. melléklet a 8/2015. (V. 29.) BM utasításhoz

Az egyes eredeti előirányzattal nem rendelkező fejezeti kezelésű előirányzatok maradványa 
felhasználásának rendje és a kapcsolódó rendelkezési jogkörök

	 1.	 ÁHT	333240	Technikai	azonosító	maradvány	rendezéséhez
Az	előirányzaton	a maradvány	pénzügy-technikai	kezelése	történik.

	 2.	 ÁHT	229814	Tűzvédelmi	bírság	és	a biztosítók	tűzvédelmi	hozzájárulása
Az előirányzat tekintetében kötelezettségvállaló: a  gazdasági helyettes államtitkár vagy az  általa írásban 
felhatalmazott vezető személy.

	 3.	 ÁHT	232698	Katasztrófa-elhárítási	célelőirányzatok
Az	előirányzat	tekintetében	kötelezettségvállaló:	a miniszter,	a gazdasági	helyettes	államtitkár	vagy	a miniszter	által	
írásban felhatalmazott vezető személy.

	 4.	 ÁHT	237778	Energiaracionalizálás
Az előirányzat tekintetében kötelezettségvállaló: a  gazdasági helyettes államtitkár vagy az  általa írásban 
felhatalmazott vezető személy.

	 5.	 ÁHT	374917	A Kormányzati	 hálózatok	 konszolidációja,	 kapacitásainak,	 teljesítményének	növelése	 és	 intézmények	
hálózati	 hozzáféréseinek,	 kapcsolatainak	 fejlesztése	 című	 európai	 uniós	 projekt	 hazai	 kiegészítő	 támogatásának	
biztosítása
Az előirányzat tekintetében kötelezettségvállaló: a  gazdasági helyettes államtitkár vagy az  általa írásban 
felhatalmazott vezető személy.

	 6.	 ÁHT	380495	A	Magyar	Máltai	Szeretetszolgálat	Egyesület	felzárkózási	feladatainak	támogatása
Az előirányzat tekintetében kötelezettségvállaló: a  gazdasági helyettes államtitkár vagy az  általa írásban 
felhatalmazott vezető személy.

	 7.	 ÁHT	391495	A Gazdaságélénkítő	programok	támogatása
Az előirányzat tekintetében kötelezettségvállaló: a  gazdasági helyettes államtitkár vagy az  általa írásban 
felhatalmazott	vezető	személy.”
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3. melléklet a 25/2021. (XII. 27.) BM utasításhoz

A 8/2015.	(V.	29.)	BM	utasítás	3. melléklet	4. pontja	helyébe	a	következő	rendelkezés	lép:
„4.	ÁHT	384928	Belügyi	Alapok	2021–2027
Az előirányzat tekintetében
a) kötelezettségvállaló: az  európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár vagy az  általa írásban felhatalmazott 
vezető	személy,
b) teljesítést igazoló: az  európai uniós és nemzetközi helyettes államtitkár vagy az  általa írásban felhatalmazott 
vezető	személy.”

Az igazságügyi miniszter 12/2021. (XII. 27.) IM utasítása  
a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló  
6/2021. (IV. 30.) IM utasítás módosításáról

A	 jogalkotásról	 szóló	 2010.	 évi	 CXXX.	 törvény	 23.  §	 (4)  bekezdés	 c)  pontja	 alapján,	 az  államháztartásról	 szóló	 2011.	 évi	
CXCV.  törvény	 10.  §	 (5)  bekezdésére,	 valamint	 az  államháztartásról	 szóló	 törvény	 végrehajtásáról	 szóló	 368/2011.	 (XII.	 31.)	
Korm. rendelet	13. §	(3) bekezdésére	figyelemmel	a következő	utasítást	adom	ki:

1. §  A  fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 6/2021. (IV. 30.) IM utasítás 
(a továbbiakban:	IM	utasítás)	29. §	(3)	és	(4) bekezdése	helyébe	a következő	rendelkezések	lépnek:
„(3)	 Amennyiben	 az  azonnali	 pénzügyi	 segélyt	 megállapító	 határozat	 nem	 készpénzkifizetést	 irányoz	 elő,	 úgy	
az  áldozatsegítő	 szolgálat	 által	 az  Igazságügyi	 Szakmai	 Irányítási	 Főosztályhoz	 küldött	 határozat	 alapján	
–  az  Igazságügyi	 Szakmai	 Irányítási	 Főosztály	 kormánytisztviselője	 által	 kiállított	 teljesítésigazolást	 követően	 –	
a Költségvetési Főosztály gondoskodik a határozatban foglaltak átutalással vagy postai úton történő teljesítéséről.
(4)	 Amennyiben	 az  áldozatsegítő	 szolgálat	 által	 hozott	 határozat	 kárenyhítést	 állapít	 meg,	 úgy	 az  áldozatsegítő	
szolgálat	 által	 az  Igazságügyi	 Szakmai	 Irányítási	 Főosztályhoz	 megküldött	 határozat	 alapján	 –	 az	 Igazságügyi	
Szakmai Irányítási Főosztály kormánytisztviselője által kiállított teljesítésigazolást követően – a Költségvetési 
Főosztály	gondoskodik	a határozatban	foglaltak	átutalással	vagy	postai	úton	történő	teljesítéséről.”

2. §  Az IM	utasítás	a következő	73. §-sal	egészül	ki:
„73.  § Ezen utasításnak a  fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 
6/2021. (IV. 30.) IM utasítás módosításáról szóló 12/2021. (XII. 27.) IM utasítással (a továbbiakban: Módu1.) 
megállapított	rendelkezéseit	a Módu1.	hatálybalépésekor	folyamatban	lévő	ügyekben	is	alkalmazni	kell.”

3. §  Az IM utasítás
a)	 28.  §	 (4)  bekezdésében	 az „Állampolgárok	 Joghoz	 Jutását	 Segítő	 Szolgáltatások	 Főosztálya”	 szövegrészek	

helyébe	az „Igazságügyi	Szakmai	Irányítási	Főosztály”	szöveg,
b)	 1.  mellékletében	 foglalt	 táblázat	 D:11	mezőjében	 az „Állampolgárok	 Joghoz	 Jutását	 Segítő	 Szolgáltatások	

Főosztályának”	szövegrész	helyébe	az „Igazságügyi	Szakmai	Irányítási	Főosztály”	szöveg
lép.

4. §  Ez az utasítás 2022. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Varga Judit	s.	k.,
	 	 igazságügyi	miniszter
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III. Közlemények

A Miniszterelnöki Kabinetiroda közleménye  
elismerések adományozásáról

A	 miniszterelnök	 kabinetfőnöke	 a	 Magyarország	 címerének	 és	 zászlajának	 használatáról,	 valamint	 állami	
kitüntetéseiről	szóló	2011.	évi	CCII.	törvény	22.	§	(1)	bekezdés	b)	pontjában,	valamint	a	Kőrösi	Csoma	Sándor	díjak	
adományozásának	rendjéről	szóló	4/2019.	(X.	17.)	MK	rendelet	1.	§-ában	foglalt	jogkörében	eljárva

a	 turisztikai	 tevékenység	 irányításában,	 tervezésében,	 szervezésében,	 a	 nemzetközi	 turisztikai	 kapcsolatok,	
illetve  a  társadalmi felelősségvállalás terén végzett példamutató és kiemelkedő tevékenysége elismeréseként 
Kőrösi Csoma Sándor Nagydíjat adományozott

Fazekas Lajos Róbertnek,	az	Aquaticum	Debrecen	Kft.	ügyvezetőjének,

Fekete-Dombi Ildikónak,	 az	 Erkel	 Ferenc	 Kulturális	 Központ	 és	 Múzeum	 Kft.	 kiállítóhelyekért	 felelős	 ügyvezető	
igazgatójának,	a	gyulai	Almásy-kastély	Látogatóközpont	ügyvezetőjének,

dr. Kopek Annamáriának, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Ökoturisztikai és Környezeti-nevelési Osztálya 
nyugalmazott	vezetőjének,

dr. Michalkó Gábor István	geográfusnak,	turizmuskutatónak,	az	MTA	doktorának,

Mihályi László	mestercukrásznak,	a	Mihályi	Patisserie	alapítójának,

Mihályi Norbert Jeromosnak,	a	Tihanyi	Apátság	perjelének,	továbbá

a	 turisztikai	 tevékenység	 irányításában,	 tervezésében,	 szervezésében,	 a	 nemzetközi	 turisztikai	 kapcsolatok	 terén	
az életútját meghatározó ideig végzett kiemelkedő teljesítmény elismeréseként posztumusz Kőrösi Csoma Sándor 
Életműdíjat adományozott a néhai

dr. Csizmadia Lászlónak,	 a	 Budapesti	 Gazdasági	 Egyetem	 Kereskedelmi,	 Vendéglátóipari	 és	 Idegenforgalmi	 Kara	
volt főigazgatójának.
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Közlemény a háziorvosi szolgáltatók 2022. januári oltási tevékenységének elrendeléséről szóló  
országos tisztifőorvosi határozatról

Iktatószám: 16427-5/2021/JF

Tárgy: Közhírré tétel

Közzététel napja: 2021. december 27.

Levétel: 2022. február 1.

KÖZHÍRRÉ TÉTEL

a veszélyhelyzet ideje alatt a járvány elleni védekezést elősegítő egyes intézkedésekről szóló 89/2021. (II. 27.) 
Korm.  rendelet	 1.	 §	 (1)	 bekezdésében,	 valamint	 az	 egyes	 járványügyi	 intézkedésekről	 szóló	 453/2020.	 (X.	 9.)	
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

Eljáró hatóság:	Nemzeti	Népegészségügyi	Központ

Eljáró szervezeti egység: országos tisztifőorvos

Tárgy: háziorvosi szolgáltatók COVID–19 elleni oltási tevékenységének 2022. január legalább egy hétvégéjén 
történő elrendelése 

Ügyfelek: valamennyi háziorvosi szolgáltató

Tájékoztatom	 az	 érintetteket,	 hogy	 az	 országos	 tisztifőorvos	 a	 háziorvosi	 szolgáltatók	 COVID–19	 betegség	 elleni	
oltóanyag beadásával kapcsolatos tevékenységének kötelezettségét 2022 januárjában az alábbiak szerint rendeli el:

„HATÁROZAT

Valamennyi háziorvosi szolgáltató részére elrendelem alapellátási tevékenysége keretében a COVID–19 betegség 
elleni oltóanyaggal történő oltási kötelezettség teljesítését 
a)	 2022.	január	1-je	és	január	31-e	között	legalább	egy	hétvégén	(a	továbbiakban:	oltási	hétvége),
b)	 az	általa	választott	és	a	megyei	oltási	bizottsággal	előzetesen	egyeztetett	péntek-szombati	napon,
c)	 pénteken	14–18	óra,	szombaton	10–18	óra	közötti	időszakban.	

A	háziorvosi	szolgáltató	köteles	gondoskodni	arról,	hogy	az	oltási	hétvége	oltási	időpontjairól	a	lakosság	a	helyben	
szokásos	módon	értesüljön.
 
A	határozatban	elrendeltek	végrehajtásáért	felelősek	az	érintett	egészségügyi	szolgáltatók	vezető	képviselői.

Határozatomat azonnal végrehajthatóvá nyilvánítom.

Határozatom annak közlésével végleges.

Fenti	 kötelezettség	 önkéntes	 teljesítésének	 elmaradása	 esetén	 a	 Nemzeti	 Népegészségügyi	 Központ	
(a  továbbiakban: NNK) megkeresése alapján az állami adóhatóság – mint a végrehajtást foganatosító szerv – 
végrehajtási eljárás keretében megteszi az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 
2017. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: Avt.) szerinti intézkedéseket.

Felhívom	 a	 figyelmet,	 hogy	 a	 határozatomban	 előírtak	 megsértése	 esetén	 külön	 jogszabályban	 meghatározott	
30 000	Ft-tól	5	000	000	Ft-ig	terjedő	egészségügyi	bírság	kiszabásának	van	helye.
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Jelen határozattal szemben jogszabálysértésre hivatkozással közigazgatási per indítható a közlést követő naptól 
számított	30	napon	belül,	a	felperes	székhelye	szerint	illetékes közigazgatási kollégiummal működő törvényszékhez 
címzett,	de	az	NNK-hoz	benyújtott	keresetlevéllel.

A	 keresetlevelet	 az	 elektronikus	 ügyintézés	 és	 a	 bizalmi	 szolgáltatások	 általános	 szabályairól	 szóló	 2015.	 évi	
CCXXII.  törvény	9.	 §	 (1)	bekezdése	 szerinti	 felperes	és	 jogi	 képviselő	 kizárólag	elektronikus	úton,	 a	 jogszabályban	
meghatározott módon terjesztheti elő.

A	közigazgatási	per	 illetéke	30	000	Ft,	amely	vonatkozásában	a	 feleket	 jövedelmi	és	vagyoni	viszonyaikra	 tekintet	
nélkül	illetékfeljegyzési	jog	illeti	meg.

Ha	 egyik	 fél	 sem	 kérte	 tárgyalás	 tartását,	 és	 azt	 a	 bíróság	 sem	 tartja	 szükségesnek,	 a	 bíróság	 az	 ügy	 érdemében	
tárgyaláson	kívül	határoz.

Tárgyalás	 tartását	 a	 felperes	 a	 keresetlevélben,	 az	 alperes	 a	 védiratban	 kérheti.	 Tárgyalás	 tartása	 a	 perbelépési	
kérelemben,	 illetve	 a	 perbevonásától	 vagy	 a	 perbeállítástól	 számított	 tizenöt	 napon	 belül	 is	 kérhető.	 A	 tárgyalás	
tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

Az	 azonnali	 jogvédelem	 iránti	 kérelemben	 részletesen	meg	 kell	 jelölni	 azokat	 az	 indokokat,	 amelyek	 az	 azonnali	
jogvédelem	 szükségességét	 megalapozzák,	 és	 az	 ezek	 igazolására	 szolgáló	 okiratokat	 csatolni	 kell.	 A	 kérelmet	
megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A	bíróság	a	közigazgatási	pert	tárgyaláson	kívül	bírálja	el,	a	felek	bármelyikének	kérelmére	azonban	tárgyalást	tart.	
Tárgyalás	 tartását	az	ügyfél	a	keresetlevélben	kérheti.	 Ennek	elmulasztása	miatt	 igazolási	 kérelemnek	nincs	helye.	
A peres	eljárás	illetékköteles,	melyet	a	bíróság	döntése	szerint	kell	megfizetni.

INDOKOLÁS

A koronavírus általi járványfenyegetettségre tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 
Korm. rendelet 1. §-a értelmében a Kormány 2021. február 8. napjával az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges	 megbetegedést	 okozó	 SARS-CoV-2	 koronavírus-világjárvány	 következményeinek	 elhárítása,	 a	 magyar	
állampolgárok	 egészségének	 és	 életének	 megóvása	 érdekében	 Magyarország	 egész	 területére	 ismét	
veszélyhelyzetet hirdetett ki.

Az	egészségügyről	szóló	1997.	évi	CLIV.	törvény	(a	továbbiakban:	Eütv.)	228.	§	(3)	bekezdése	szerint:
„(3)	 Különleges	 jogrend	 bevezetésekor	 az	 egészségügyi	 válsághelyzeti	 ellátásra	 vonatkozó	 rendelkezéseket	 kell	
alkalmazni	 az	 egész	 országra	 kiterjedően,	 azonban	 ez	 esetben	 nem	 szükséges	 az	 egészségügyi	 válsághelyzet	
kihirdetése.”

A	 fertőző	 betegségek	 és	 a	 járványok	 megelőzése	 érdekében	 szükséges	 járványügyi	 intézkedésekről	 szóló	
18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése szerint: 
„(1)	Az	egészségügyért	felelős	miniszter	a	fertőző	betegségek	megelőzésének	és	leküzdésének	irányításával,	illetve	
felügyeletével	kapcsolatos	jogkörét	az	országos	tisztifőorvos	útján	látja	el.	
(2)	Az	országos	tisztifőorvos	a	járványveszély	elhárítása	és	az	egészségügyi	ellátás	biztosítása	érdekében	közvetlenül	
intézkedhet,	 ha	 azt	 a	 járványügyi	 helyzet	 szükségessé	 teszi,	 ennek	 keretében	 közvetlenül	megteheti	mindazokat	
az intézkedéseket,	amelyek	a	járványveszély	elhárítása	és	megszüntetése	érdekében	szükségesek.”

A	lakosság	részére	5	éves	kortól	elérhetővé	vált	a	COVID–19	elleni	védőoltás,	és	megerősítést	nyert	az	emlékeztető	
oltás	felvételének	szükségessége.	Ezzel	párhuzamosan	fokozódott	az	oltás	felvétele	iránti	lakossági	igény.	

A	COVID–19	betegség	elleni	 védekezés	dinamikájának	 fenntartása	és	erősítése	érdekében	szükségessé	vált,	hogy	
a háziorvosi	szolgáltatók	oltási	hétvége	biztosításával	fokozott	mértékben	végezzék	az	oltási	tevékenységüket.

Fentiekre	 tekintettel	 a	 rendelkező	 részben	 foglaltak	 szerint	 köteleztem	 az	 érintett	 egészségügyi	 szolgáltatókat	
2022 januárjában egy oltási hétvége megtartására.
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A kötelezettség nem teljesítésének jogkövetkezményeiről az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény	(a	továbbiakban:	Ákr.)	131.	§	(2)	bekezdésében,	valamint	az	Avt.-ben,	továbbá	az	egészségügyi	hatósági	
és	igazgatási	tevékenységről	szóló	1991.	évi	XI.	törvény	(a	továbbiakban:	Ehitv.)	13/A.	§	(1)	bekezdés	h)	pontjában,	
valamint (2) bekezdés a) pont ae) alpontjában foglaltak alapján adtam tájékoztatást.

Döntésem	kapcsán	eljárási	költség	nem	merült	 fel,	ezért	annak	megállapításáról	és	viseléséről	nem	rendelkeztem.	
Határozatom	annak	közlésével	az	Ákr.	82.	§	(1)	bekezdésének	rendelkezése	alapján	végleges.

Határozatom	 ellen	 a	 fellebbezés	 lehetőségét	 az	 Ákr.	 116.	 §	 (1)–(2)	 bekezdése	 zárja	 ki.	 A	 határozattal	 szembeni	
közigazgatási	per	indításának	az	Ákr.	112.	§	(1)	bekezdése	és	114.	§	(1)	bekezdése	alapján	van	helye.	A	Törvényszék	
hatáskörét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdése és 
12.  §  (1)	 bekezdése,	 valamint	 a	 bíróságok	 szervezetéről	 és	 igazgatásáról	 szóló	 2011.	 évi	 CLXI.	 törvény	 21.	 §	
(4)  bekezdése,  illetékességét	 a  	 Kp.	 13.	 §	 (1)	 bekezdés	 c)	 pontja	 és	 a	 bíróságok	 elnevezéséről,	 székhelyéről	 és	
illetékességi  területének	 meghatározásáról	 szóló	 2010.	 évi	 CLXXXIV.	 törvény	 4.	 melléklete	 határozza	 meg.	
A keresetlevél benyújtásának helyéről és idejéről a Kp. 39. § (1) bekezdése szerint adtam tájékoztatást.

A	 keresetlevél	 elektronikus	 úton	 történő	 benyújtásával	 kapcsolatos	 tájékoztatás	 a	 Kp.	 29.	 §	 (1)	 bekezdésén,	
a polgári perrendtartásról	szóló	2016.	évi	CXXX.	törvény	608.	§-án,	valamint	az	elektronikus	ügyintézés	és	a	bizalmi	
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésén alapul. A közigazgatási per 
tárgyaláson	kívül	történő	elbírálásáról	és	a	tárgyalás	tartásának	szabályairól	a	Kp.	77.	§	(1)–(2)	bekezdése	rendelkezik.

Az	 illeték	 mértékét	 az	 illetékekről	 szóló	 1990.	 évi	 XCIII.	 törvény	 (a	 továbbiakban:	 Itv.)	 45/A.	 §	 (1)	 bekezdése	
határozza meg. Az illetékfeljegyzési jogról az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja rendelkezik.

Határozatomat	 az	 Ehitv.	 11.	 §	 (5)	 bekezdésében	 meghatározott	 hatáskörömben,	 a	 fővárosi	 és	 megyei	
kormányhivatal,	 valamint	 a	 járási	 (fővárosi	 kerületi)	 hivatal	 népegészségügyi	 feladatai	 ellátásáról,	 továbbá	
az egészségügyi	államigazgatási	szerv	kijelöléséről	szóló	385/2016.	 (XII.	2.)	Korm.	 rendelet	13.	§	 (3)	bekezdésében	
meghatározott illetékességemben eljárva hoztam meg.

Budapest,	2021.	december	22.

  Dr. Müller Cecília	s.	k.,
  országos tisztifőorvos

Egyetértek:

Budapest,	2021.	december	22.

  Dr. Kásler Miklós s.	k.,
  emberi erőforrások minisztere
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A Hivatalos Értesítőt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti. 
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter. 
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Hivatalos Értesítő hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu honlapon érhető el. 
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