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III. Kormányrendeletek

A Kormány 146/2021. (III. 27.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.)  
Korm. rendeletnek a köznevelési intézményekben, a szakképző intézményekben és a bölcsődei ellátásban 
foglalkoztatottak koronavírus elleni védőoltásával kapcsolatos 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 további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) a következő 6/D. alcímmel egészül ki:
„6/D. A köznevelési intézményekben, a szakképző intézményekben és a bölcsődei ellátásban 
foglalkoztatottak önkéntes koronavírus elleni védőoltással kapcsolatos tájékoztatása
9/D. § (1) A köznevelési intézményekben, a szakképző intézményekben és a bölcsődei ellátásban munkavégzésre 
irányuló jogviszonyban foglalkoztatott személyek (a  továbbiakban: foglalkoztatottak) koronavírus-fertőzésnek 
való kitettségének csökkentése érdekében a védőoltás igénybevétele és az ahhoz szükséges regisztráció céljából 
tájékoztatást küld
a) az Oktatási Hivatal a köznevelési intézményekben foglalkoztatottak,
b) a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a szakképző intézményekben foglalkoztatottak,
c) a  MÁK – a  bölcsődék szakmai irányítását ellátóval egyeztetve – a  bölcsődei ellátást nyújtó intézmények és 
szolgáltatók
részére.
(2) Az  Oktatási Hivatal, valamint a  Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal az  (1)  bekezdés szerinti 
tájékoztatás céljából – annak teljesítéséhez szükséges mértékben és időtartamig – kezeli az  (1)  bekezdés 
szerint általuk tájékoztatandó természetes személyek viselt nevét, születési nevét, lakcímét, születési helyét és 
idejét, valamint Társadalombiztosítási Azonosító Jelét. Az  Oktatási Hivatal, valamint a  Nemzeti Szakképzési és 
Felnőttképzési Hivatal az (1) bekezdés szerint általuk tájékoztatandó természetes személyek viselt nevét, születési 
nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, valamint Társadalombiztosítási Azonosító Jelét megküldi a  NEAK-nak 
a védőoltás igénybevételére irányuló regisztrációk meglétének ellenőrzése céljából.
(3) Az  Oktatási Hivatal, valamint a  Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a  9/B.  § szerinti közreműködés 
keretében a részére átadott – a védőoltás igénybevételére irányuló regisztráció során az érintett által megadott – 
adatokat (természetes személyek viselt nevét, lakcímét és Társadalombiztosítási Azonosító Jelét) az  általa 
nyilvántartott adatokkal – az  átadott adatok pontosságának, naprakészségének ellenőrzése céljából – összeveti. 
Ha az összevetés eredményeként az állapítható meg, hogy az átadott adatok pontatlanok vagy nem naprakészek, 
úgy erről – a pontosítandó adatok megjelölésével és az általa helyesbítettnek vagy naprakésznek tekintett adatok 
egyidejű megküldésével – a NEAK-ot értesíti.
(4) A NEAK – a 9/B. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatai teljesítése érdekében – a (2) bekezdés szerinti értesítés 
nyomán átvett személyes adatok alapul vételével az  érintett természetes személyre vonatkozó adatokkal 
összefüggésben postai, telefonos vagy más elektronikus úton adategyeztetést kezdeményez az  adatok 
pontosságának vagy naprakészségének megállapítása érdekében, illetve az  adategyeztetés eredménye alapján  
– szükség szerint, az érintett erre vonatkozó nyilatkozata alapján – az általa kezelt adatokat pontosítja.
(5) A  MÁK a  helyi önkormányzatok és társulásaik által fenntartott, bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatóknál, 
intézményeknél foglalkoztatott természetes személyek viselt nevét, születési nevét, lakcímét, születési helyét és 
idejét és Társadalombiztosítási Azonosító Jelét átadja a NEAK-nak.
(6) A  bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltató, intézmény – az  (5)  bekezdésben nem említett – fenntartója a  MÁK 
felhívására, a  felhívásban meghatározott módon és határidőben megküldi az  általa fenntartott szolgáltatónál, 
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intézménynél bölcsődei ellátásban foglalkoztatott személyek viselt nevét, születési nevét, lakcímét, születési helyét 
és idejét és Társadalombiztosítási Azonosító Jelét a NEAK-nak.
(7) A  NEAK az  (5) és (6)  bekezdés alapján részére átadott adatokat – a  bölcsődei ellátásban dolgozó személyek 
beoltásának megszervezése, valamint az  átadott adatok pontosságának, naprakészségének ellenőrzése céljából 
– összeveti a  védőoltásra regisztrált személyek adataival, továbbá szükség szerint az  átvett személyes adatok 
alapulvételével az érintett természetes személyre vonatkozó adatokkal összefüggésben postai, telefonos vagy más 
elektronikus úton adategyeztetést kezdeményez az  adatok pontosságának vagy naprakészségének megállapítása 
érdekében, illetve az  adategyeztetés eredménye alapján – szükség szerint, az  érintett erre vonatkozó nyilatkozata 
alapján – az általa kezelt adatokat pontosítja. A NEAK ennek érdekében, e célok teljesítéséhez szükséges mértékben 
és időtartamig kezeli az (5) és (6) bekezdés szerinti, részére átadott adatokat.
(8) A NEAK a köznevelési intézményekben, a szakképző intézményekben és a bölcsődei ellátásban foglalkoztatott 
személyek viselt nevét, születési nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, valamint Társadalombiztosítási Azonosító 
Jelét a védőoltással kapcsolatos feladatai ellátása céljából kezeli.

2. §  Az R. 9/B.  § (1)  bekezdésében a „MÁK” szövegrész helyébe a „MÁK, az  Oktatási Hivatal, a  Nemzeti Szakképzési és 
Felnőttképzési Hivatal” szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 147/2021. (III. 27.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A.  §-ára, az 
Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló  
485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R1.) a következő 17/B. §-sal egészül ki:
„17/B. § A 3. alcím szerinti bértámogatás a 14. § (5) bekezdése és a 19. § szerinti teljes időtartamra külön kérelem 
benyújtása nélkül – a  munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint – meghosszabbodik azon munkaadó 
esetében, aki
a) a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 
147/2021. (III. 27.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt nyújtott be kérelmet, a  kérelemben foglalt munkavállalója 
vonatkozásában, és
b) a  fővárosi és megyei kormányhivatalnál 2021. április 6. napjáig nem nyilatkozik arról, hogy nem kívánja 
a kérelemben foglalt munkavállalója tekintetében a teljes időtartamra igénybe venni a támogatást.”

2. §  Az R1.
a) 1. § (2) bekezdésében és 19. §-ában a „március hónap” szövegrész helyébe a „március és április hónap” szöveg,
b) 3. §-ában a „három” szövegrész helyébe a „négy” szöveg,
c) 4/A. §-ában a „március hónapra” szövegrész helyébe a „március és április hónapra” szöveg,
d) 5. § (4) bekezdésében és 14. § (5) bekezdésében a „február és március” szövegrész helyébe a „február, március 

és április” szöveg
lép.
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2. A veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről szóló 
501/2020. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A veszélyhelyzet ideje alatt a digitális oktatással érintett családokat segítő intézkedésekről szóló 501/2020. (XI. 14.) 
Korm. rendelet
a) 1. § (1) bekezdésében a „négyszer” szövegrész helyébe az „ötször” szöveg,
b) 1. § (1a) bekezdésében a „március” szövegrész helyébe a „március és április”, az „egyszer” szövegrész helyébe 

a „kétszer” szöveg
lép.

3. A bérletidíj-fizetési mentességről szóló 52/2021. (II. 9.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A bérletidíj-fizetési mentességről szóló 52/2021. (II. 9.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R2.) 2/A.  §-a a  következő 
(7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  (2)  bekezdésnek megfelelő helyiség tekintetében fennálló bérleti szerződés alapján a  veszélyhelyzet ideje 
alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 147/2021. (III. 27.)  
Korm. rendelet hatálybalépése előtt az (1) bekezdés szerinti időszakra már megfizetett bérleti díjat 2021. április 16. 
napjáig a bérbeadó köteles a bérlőnek visszafizetni.”

5. §  Az R2. 2/A. § nyitó szövegrészében a „március” szövegrész helyébe a „március és április” szöveg lép.

4. A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek 
módosításáról szóló 105/2021. (III. 5.) Korm. rendelet módosítása

6. §  A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 
105/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésében az „április 1-jén” szövegrész helyébe a „május 1-jén” szöveg 
lép.

5. Záró rendelkezések

7. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 148/2021. (III. 27.) Korm. rendelete
a folyamatos belföldi gyógyszer-, gyógyászatisegédeszköz- és orvostechnikaieszköz-ellátás biztosításáról

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  koronavírus-
világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  veszélyhelyzet kihirdetéséről és a  veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.)  
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a  SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány megelőzéséhez, 
terjedésének megakadályozásához szükséges mértékben, az egészségügyi közfeladat ellátásával összefüggő célból 
a  folyamatos belföldi gyógyszer-, gyógyászatisegédeszköz- és orvostechnikaieszköz-ellátást a  (2)  bekezdésben 
foglaltak szerint biztosítani kell.
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 (2) A SARS-CoV-2 koronavírus általi megbetegedések megelőzéséhez és a SARS-CoV-2 koronavírus okozta betegségek 
kezeléséhez szükséges,
a) az  Országos Kórházi Főigazgatóság által határozatban meghatározott mértékű és fajtájú 

gyógyászatisegédeszköz- és orvostechnikaieszköz-igényt és
b) az  Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet által határozatban meghatározott mértékű 

és fajtájú gyógyszerigényt
a kötelezett gyártó egyéb vállalásait megelőzően – gyártókapacitása erejéig – köteles teljesíteni.

 (3) A  (2)  bekezdés szerinti határozatból következő elsőbbségi szolgáltatás teljesítése miatt a  kötelezett gyártó más 
szerződéses kötelezettségei teljesítését megtagadhatja, és ezzel összefüggésben vele szemben szerződésszegésre 
alapított jog nem gyakorolható, és szerződésszegésen alapuló igény nem érvényesíthető.

 (4) Ha a kötelezett gyártó a (3) bekezdés alapján más szerződéses kötelezettségei teljesítését megtagadja, e döntéssel 
összefüggésben harmadik fél tekintetében felmerült kártalanítási igény a  kötelezett gyártóval szemben nem 
érvényesíthető.

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 2021. május 23-án hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 149/2021. (III. 27.) Korm. rendelete
a szabadság kiadásának egyes jogviszonyokban alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályairól

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 3.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány 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 szabadság kiadására vonatkozó szabályokat a (2)–(4) bekezdésben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni
a) az  egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény szerinti egészségügyi szolgálati 

jogviszonyban,
b) a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 

XLII. törvény szerinti jogviszonyban és
c) a  szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál, illetve 

javítóintézetnél
foglalkoztatott esetében, ha a  foglalkoztatott a  SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek 
elhárításában részt vett.

 (2) A 2021. évben esedékes szabadságnak – ideértve az alap- és a pótszabadságot is – a veszélyhelyzet kihirdetéséről 
és a  veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet 
(a továbbiakban: veszélyhelyzet) megszűnéséig arányos része az esedékesség évét követő 3 éven belül is kiadható. 
A szabadság kiadásának rendjére a foglalkoztatott jogviszonyára irányadó szabályokat kell alkalmazni.

 (3) A  (2)  bekezdés szerinti szabadság – az  érintett foglalkoztatási jogviszonya megszűnésének kivételével – pénzben 
nem váltható meg.
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 (4) A (2) bekezdés szerinti szabadságot a foglalkoztatott többi szabadságától elkülönítetten kell nyilvántartani.
 (5) A  munkáltató a  veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napon belül írásban tájékoztatja a  foglalkoztatottat 

a (2) bekezdés szerinti szabadság mértékéről és kiadásának rendjéről.

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 2021. május 23-án hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 150/2021. (III. 27.) Korm. rendelete
a Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak újbóli 
bevezetéséről

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 4.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány 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. §  A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a  veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.)  
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig a pénzforgalmi szolgáltató a Széchenyi Pihenő 
Kártya juttatásként átutalt, fel nem használt pénzeszköz erejéig és annak terhére a  munkavállalóval szemben 
a  Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 
szerinti díjat nem számíthatja fel.

2. §  A pénzforgalmi szolgáltató a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napon belül tájékoztatja a kártyabirtokost arról, 
hogy a  veszélyhelyzet megszűnését követő 61. naptól kezdve milyen mértékű díjat számít fel a  Széchenyi Pihenő 
Kártya juttatásként átutalt, fel nem használt pénzeszközre.

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

4. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 
hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet 2021. május 23-án hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 151/2021. (III. 27.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzetre tekintettel a köznevelési intézményeket érintő egyes fenntartói döntésekhez kapcsolódó 
véleményezési eljárások 2021. évi rendkívüli szabályairól

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 6.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány 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. §  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (3) bekezdése, valamint 83. § (3) és 
(4) bekezdése szerinti véleményezési, valamint döntési eljárásokra (a továbbiakban együtt: véleményezési eljárások) 
a 2021. évben az Nkt.-t az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. §  A véleményezési eljárásokat – a  szavazás kivételével – személyes megjelenést nem igényelő formában kell 
lefolytatni. A  véleményezési eljárások előkészítése, megszervezése, lefolytatása, valamint a  véleményezési 
eljárásokkal összefüggő ügyviteli tevékenység során a kapcsolattartás – e rendelet eltérő rendelkezése hiányában – 
elektronikus úton valósul meg.

3. § (1) A  nevelési-oktatási intézményben a  személyes megjelenést igénylő szavazás megrendezéséhez szükséges 
feltételeket a nevelési-oktatási intézmény biztosítja.

 (2) A személyes megjelenést igénylő szavazás lebonyolítása során a nevelési-oktatási intézmény területére a szavazók 
és a szavazás lebonyolításában részt vevők beléphetnek.

 (3) A  szavazók a  kialakított szavazóhelyiségbe az  egészségvédelmi előírások betartása mellett léphetnek be, és 
kötelesek kormányrendeletben meghatározott módon maszkot viselni.

 (4) A kialakított szavazóhelyiségben egyszerre tartózkodó szavazók száma nem haladhatja meg a 8 főt.
 (5) A személyes megjelenést igénylő szavazást úgy kell megszervezni, hogy a szavazatok leadásának lehetősége több 

naptári napra biztosítva legyen.

4. §  Az e  rendelet szerint megszervezett szavazás időpontjáról a  nevelési-oktatási intézmény vezetője értesíti az  arra 
jogosultakat.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 6. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

6. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 
hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet 2021. május 23-án hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 152/2021. (III. 27.) Korm. rendelete
a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény hatálya alá tartozókra vonatkozó 
rendkívüli intézkedésekről

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  koronavírus-
világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.)  
Korm. rendelet 20.  § (5)  bekezdése szerinti feladat végrehajtása érdekében kinevezésétől eltérően foglalkoztatott 
honvédelmi alkalmazott naponta 10 000 forint összegű illetménypótlékra jogosult.

 (2) Az (1) bekezdés hatálya alá tartozó honvédelmi alkalmazott a kinevezéstől eltérő foglalkoztatással összefüggésben 
nem jogosult a  munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 140–144.  §-a és az  egészségügyi tevékenység 
végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 13/A–14/B. §-a szerinti pótlékokra.

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 2021. május 23-án hatályát veszti.

4. §  Az 1. §-t 2021. március 6-tól kell alkalmazni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 153/2021. (III. 27.) Korm. rendelete
a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara egyes eljárásainak a veszélyhelyzet ideje 
alatti sajátos szabályairól

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 4.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány 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. §  A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a  továbbiakban: NAK) – a  családi gazdaságokról 
szóló 2020.  évi CXXIII.  törvény 19.  § (4)  bekezdésében foglalt 2021. március 31-i határnaptól eltérően  – 
a  mezőgazdasági tevékenységét 2020. december 31. napjáig egyéni vállalkozói formában végző mezőgazdasági 
őstermelőt nyilatkozattételre a  veszélyhelyzet kihirdetéséről és a  veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről 
szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnése időpontjáig hívhatja fel.

2. § (1) Az  ügyfél az  agrár-, illetve vidékfejlesztési támogatások igénybevételével összefüggő elektronikus ügyintézésben 
az  ügyfelek részére technikai közreműködőként történő segítségnyújtásra meghatalmazás alapján igénybe veheti 
a  NAK erre feljogosított munkavállalóját. Az  ügyfél által meghatalmazott személyről a  NAK a  mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési támogatási szervet értesíti.
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 (2) A  meghatalmazás alapján a  meghatalmazott jogosult az  ügyfél kezdeményezésére, de személyes jelenléte nélkül 
a támogatási kérelem benyújtására.

 (3) A  NAK a  meghatalmazó ügyfél támogatási kérelemnek ügyfélkapun keresztül való benyújtásáért felelős, azzal, 
hogy e felelőssége nem terjed ki a benyújtott kérelem tartalmi megfelelőségére.

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

4. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021.  évi I.  törvény 
hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez a rendelet 2021. május 23-án hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 154/2021. (III. 27.) Korm. rendelete
a Pénzügyi Békéltető Testület eljárása során a veszélyhelyzet idején érvényesülő egyes eljárásjogi 
intézkedések újbóli bevezetéséről

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  koronavírus-
világjárvány 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  e  rendelet hatálybalépése és a  2021. április 5-e közötti időszak (a továbbiakban: szigorított védekezés) alatt 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNBtv.), valamint a  veszélyhelyzet 
megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a  járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 
rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

 (2) Az MNBtv. szerinti Pénzügyi Békéltető Testület – ha a kérelmező ahhoz hozzájárul – írásban folytatja le az eljárást.
 (3) Ha a kérelmező az eljárás írásban történő lefolytatásához nem járul hozzá, ügyében az eljárás a szigorított védekezés 

megszűnéséig vagy – ha az eljárás megfelelő lefolytatásához ez szükséges – a szigorított védekezés megszűnését 
követő 21. napig szünetel. A szünetelés időtartama az eljárási határidőbe nem számít be.

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 2021. május 23-án hatályát veszti.

4. §  E rendeletet a hatálybalépésének napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 155/2021. (III. 27.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő 
rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet, valamint a gyermek 
gondozására, nevelésére tekintettel járó egyes egészségbiztosítási és családtámogatási ellátásokra való 
jogosultságok meghosszabbításáról szóló 128/2021. (III. 13.) 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 során a  személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések 
újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 1. alcíme a következő 9/B. §-sal egészül ki:
„9/B. § Ha az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház kijelölése a  veszélyhelyzet 
ideje alatt jár le, a  kijelölés hatálya visszavonásig, de legfeljebb egy évvel – nyilvános pályázat kiírása 
nélkül – meghosszabbodik.”

2. §  A gyermek gondozására, nevelésére tekintettel járó egyes egészségbiztosítási és családtámogatási ellátásokra való 
jogosultságok meghosszabbításáról szóló 128/2021. (III. 13.) Korm. rendelet
a) 1. § (1) bekezdésében az „Az e  rendelet hatálybalépésének napján” szövegrész helyébe az „A 2021. március 

8-án” szöveg,
b) 2. §-ában a „fennálló” szövegrészek helyébe a „2021. március 8-án fennálló” szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1138/2021. (III. 27.) Korm. határozata
egyes települési önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatásáról

A Kormány
 1.  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 IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a  14. Települési 
önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása címmel és az  1.  melléklet szerinti alcímekkel történő 
kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal
 2.  az  Áht. 33.  § (2)  bekezdésében, valamint az  államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.  

(XII. 31.) Korm. rendelet 153.  §-ában biztosított jogkörében eljárva – a  települési önkormányzatok 
ingatlanvásárlásainak támogatása érdekében – elrendeli a Kvtv. 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezet, 14. Települési önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása cím,
a) 1. Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása alcím javára 524 000  000 

forint,
b) 2. Bodrogkisfalud Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása alcím javára 30 000 000 forint
egyszeri átcsoportosítását a  Kvtv. 1.  melléklet XLII. A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet,  
43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, a 2. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 3.  egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  2.  pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére, az  abban 
meghatározott támogatási célra, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül vissza nem térítendő egyedi 
támogatást nyújtson az  1.  melléklet szerinti önkormányzatok részére támogatási előlegként, a  támogatás 
felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;

 4.  egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  3.  pont szerinti egyedi költségvetési támogatást a  támogatói okirat 
kiadását követően folyósítsa az 1. melléklet szerinti települési önkormányzatok számára.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet az 1138/2021. (III. 27.) Korm. határozathoz

Alcím- 

szám
Alcímnév

Támogatási összeg 

(forint)
Támogatási cél

1. Bodrogkeresztúr fejlesztési feladatainak 
támogatása

524 000 000 ingatlanvásárlás

2. Bodrogkisfalud fejlesztési feladatainak támogatása 30 000 000 ingatlanvásárlás
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2. melléklet az 1138/2021. (III. 27.) Korm. határozathoz

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

374873 43 Központi Maradványelszámolási Alap
K5 Egyéb működési célú kiadások -554 000 000

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
391639 14 Települési önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása 
391640 1 Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 524 000 000
391651 2 Bodrogkisfalud Község Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása 

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 30 000 000
Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

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

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 554 000 000 554 000 000

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Magyar Államkincstár  1 példány

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E L
A módosítást elrendelő jogszabály/ 

határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 
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A Kormány 1139/2021. (III. 27.) Korm. határozata
egyes kulturális támogatási célú kormányhatározatok módosításáról

A Kormány a  kulturális ágazatban a  koronavírus-világjárvány által okozott károk hatékony enyhítése érdekében úgy 
határoz, hogy

a) a  Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatási célú ingatlanjainak bővítéséhez és fejlesztéséhez szükséges 
kormányzati intézkedésekről szóló 1461/2020. (VII. 30.) Korm. határozat 1.16. pont a) alpontjától,

b) a  Málenkij Robot Emlékhely, a  Kubinyi Ferenc Múzeum és a  Központi Bányászati Múzeum működéséhez 
szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1925/2020. (XII. 17.) Korm. határozat 2., 4., 8., 11. pontjától,

c) a  Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet működéséhez szükséges többletforrás biztosításáról szóló 
1896/2020. (XII. 9.) Korm. határozat 3. pontjától,

d) a  webarchiváláshoz szükséges intézkedésekről és egyes levéltári feladatok ellátásáról, valamint 
a  Magyar Nemzeti Levéltár átfogó megújításának irányairól, kiemelten a  levéltárpedagógiai feladatok és 
a  magyar vonatkozású külföldi levéltári anyag kutatásának fejlesztésével összefüggő feladatokról szóló 
1107/2018.  (III.  19.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről szóló 
1358/2020. (VII. 1.) Korm. határozat 1. pont a) alpontjától

eltérően a forrás biztosítása a Nemzeti Kulturális Alap maradványa terhére valósuljon meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1140/2021. (III. 27.) Korm. határozata
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív 
Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről

A Kormány a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

1. egyetért az  1.  melléklet szerint az  ott felsorolt projektek (a továbbiakban: projektek) támogatásának 
növelésével;

2. egyetért a  projektek 1.  pont szerinti többlettámogatásának a  Terület- és a  Településfejlesztési Operatív 
Program 1., 2., 3., 4., 5. és 6. prioritása, valamint a  Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program  
5. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával;

3. az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló  
17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6/A.  §-a alapján hozzájárul,  
hogy az 1. mellékletben foglalt táblázat 5., 6., 7., 14., 17., 21., 22. és 23. sora szerinti projektek keretemelése és 
annak végrehajtása során a Korm. rendelet 5. §-a ne kerüljön alkalmazásra;

4. egyetért a projektek támogatási szerződéseinek az 1. melléklet szerinti módosításával.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1140/2021. (III. 27.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Hatályos 

támogatás 

(forint)

Többlettámogatás 

legfeljebb

(forint)

Megnövelt 

támogatás 

legfeljebb

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
TOP-1.1.1-15- 

BS1-2016-00019

Keleti iparterület 
kialakítása 
Újkígyóson

Újkígyós Város 
Önkormányzata

499 995 950 78 488 432 578 484 382
A projekt keretén belül kialakításra kerül a Keleti 
Iparterületen belül több ipari csarnok.

3.
TOP-1.1.1-15- 

NG1-2016-00008

Bátonyterenye 
központi ipari terület 

infrastruktúrális 
fejlesztése

Mátraalja 
Térségfejlesztő 
Nonprofit Kft.

1 204 066 000 140 445 308 1 344 511  308
A már üzemelő ipari park közelében új területek kerülnek 
bevonásra, közúti és egyéb infrastruktúrával történő 
fejlesztéssel.

4.
TOP-1.1.1-15- 

NG1-2016-00016

Új iparterületek 
kialakítása 

Balassagyarmaton

Balassagyarmat 
Város 

Önkormányzata
(konzorciumvezető)

Nógrád Megyei 
Önkormányzati 

Hivatal

502 976 723 75 446 498 578 423 221 

A fejlesztés keretében komplex beruházás valósul 
meg: az ipari park és iparterületek, utak, csomópontok 
infrastrukturális fejlesztése. A projekt egy komplex,  
a város ipari kapacitását bővítő fejlesztés első üteme, amely 
keretében új ipari területeket alakítanak ki, és  
az elérhetőségüket javítják új útszakasz kialakításával.

5.
TOP-1.1.3-15- 

SB1-2016-00008

Helyi termékek 
piacra jutását segítő 

agrárlogisztikai 
fejlesztések 

Nyírvasváriban

Nyírvasvári Község 
Önkormányzata

146 581 700 46 642 466 193 224 166

A projekt keretében a helyi termékek piacra jutását segítő 
mezőgazdasági zöldségtároló csarnok, raktár és szociális 
blokk kialakítása valósul meg. Az acél vázszerkezetű 
csarnoképület mellett kialakításra kerül egy fedett tárolószín 
is a csarnokban. Továbbá eszközbeszerzés is részét képezi  
a projektnek.

6.
TOP-1.1.3-16- 

BS1-2017-00010

Termelői piactér 
kialakítása 

Dombiratoson

Dombiratos Község 
Önkormányzata

(konzorciumvezető)
Békés Megyei 

Önkormányzati 
Hivatal

44 314 004 20 827 798 65 141 802
A projekt keretében termelői piactér kialakítására kerül 
sor, amellyel a beruházást követően biztosított lesz a helyi 
termelők piacra jutása.
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7.
TOP-1.2.1-16- 

VS1-2017-00005

Interaktív 
IDŐutazó Múzeum 
Szentgotthárdon –  

IDŐM 
Szentgotthárdon

Szentgotthárd Város 
Önkormányzata

199 991 746 100 110 682 300 102 428

A projekt célja Szentgotthárdon létrehozni Vas megye 
első élménymúzeumát. Az országosan is egyedülálló 
látványosság a város központjában, a ciszter műemlékek 
közvetlen szomszédságában álló több mint 200 éves 
épületben kap helyet. A projektbe épített építészeti 
felújítás eredményeképpen egy háromszintes épület ad 
majd otthont a város és térsége, benne a ciszterci rend 
történelmét, kulturális örökségét rendhagyó módon 
bemutató produkciónak, amelynek lényege  
az interaktivitás, élményszerzés és a szórakoztatva tanítás.

8.
TOP-1.4.1- 

16-BS1-2018-00035

Békés, Reményhír 
Intézmény Epreskerti        
óvodájának felújítása, 

fejlesztése

Békés Város 
Önkormányzata

54 991 000 12 288 559 67 279 559

A TOP-1.4.1-16-BS1-2018-00035 azonosító számú projekt 
keretében belső nyílászárók, a tetőszerkezet, részleges 
aljzat felújítása, belső vakolatjavítás és festés, elektromos 
hálózat felújítása történik. Az intézmény infrastrukturális 
fejlesztésén belül az udvar, játszóudvar, kerítés felújítását, 
zöldterület fejlesztését tervezik. A melegítőkonyha 
fejlesztését, valamint a kapcsolódó berendezési tárgyak, 
eszközök beszerzését tervezik.

9.
TOP-1.4.1- 

19-BK1-2019-00017
Bölcsődei férőhelyek 
bővítése Orgoványon

Orgovány 
Nagyközség 

Önkormányzata 
(konzorciumvezető) 
BKMFÜ Bács-Kiskun 
Megyei Fejlesztési 

Ügynökség 
Nonprofit Kft.

299 949 875 39 216 212 339 166 087

A projekt keretében a bölcsődei férőhelyek bővítése valósul 
meg Orgoványon, 3 csoportszobás, összesen  
36 fő gyermek elhelyezését biztosító bölcsődei 
épületrésszel, a meglévő, 1 bölcsődei csoportszobát 
is tartalmazó óvodaépület kiegészítéseként, ahhoz 
csatlakoztatva.

10.
TOP-1.4.1-19- 

BK1-2019-00020
Kiscsillag bölcsőde 

építése Ballószögön

Ballószög Község 
Önkormányzata 

(konzorciumvezető) 
BKMFÜ Bács-Kiskun 
Megyei Fejlesztési 

Ügynökség 
Nonprofit Kft.

294 827 448 44 194 634 339 022 082

A projekt keretében egy új, 2 csoportszobás, 24 férőhelyes 
bölcsőde építése valósul meg Ballószögön, a 490 hrsz.-ú 
önkormányzati tulajdonú ingatlanon. Az új épület 
illeszkedik a korábbi fejlesztésekhez, a településképhez, 
megfelel a modern kor technikai, energiahatékonysági 
követelményeinek. Az új építés mellett a projekt része a 
játszóudvar kialakítása, akadálymentesítés, eszközbeszerzés, 
a babakocsi-tároló, gépjárműparkoló és kerékpártároló 
kialakítása.
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11.
TOP-2.1.1-15- 

BS1-2016-00006

Barnamezős területek 
rehabilitálása, 
közösségi tér 

kialakítása Orosháza-
Gyopárosfürdőn

Orosháza Város 
Önkormányzata

(konzorciumvezető)
Békés Megyei 

Önkormányzati 
Hivatal

420 000 000 35 301 023 455 301 023

A projekt célja egy kihasználatlan barnamezős terület 
bevonása a város életébe, rekreációs, igényes szórakozási 
lehetőségeket teremtve, környezetbarát és fenntartható 
módon, a lakosság és a látogatók számára. A projekt 
keretében szabadtéri színpad és kapcsolódó létesítmények 
építése, fogadóépület és kapcsolódó létesítmények 
felújítása, csapadékvíz-hasznosítás: ciszterna és 
öntözőrendszer kialakítása és növényfelület növelése,  
a zöldfelület növényállományának rekonstrukciója  
valósul meg.

12.
TOP-2.1.1-15- 

GM1-2016-00006

 Barnamezős 
területek 

rehabilitációja 
Csornán

Csorna Város 
Önkormányzata

365 000 000 76 126 212 441 126 212

A projekt célja a jelenleg alulhasznosított Baukom 
városüzemeltető cég volt telephelyén, az 5314 m²-es 
barnamezős területen egy 1413 m²-es nonprofit 
szolgáltatóház építése. A fejlesztendő területen egy  
1400 m²-es szolgáltatóház kerül kialakításra parkolóhelyek 
elhelyezésével. A meglévő barnamezős területen  
2184 m²-en történik zöldfelületi fejlesztés.

13.
TOP-2.1.2-15- 

JN1-2016-00005

Városi környezetjavító 
intézkedések és 

gazdaságfejlesztési 
beavatkozások 
Jászberényben

Jászberény Városi 
Önkormányzat

782 800 000 61 621 198 844 421 198 

A projekt célja Jászberényben a zöld város imázs erősítése, 
elsősorban zöldfelület fejlesztés célú beavatkozások 
végrehajtásával, közlekedési és gazdaságélénkítést célzó 
kiegészítő elemekkel.

14.
TOP-2.1.3-16- 

BO1-2017-00032

Települési 
környezetvédelmi 

infrastruktúra- 
fejlesztések Putnokon 

II. ütem

Putnok Város 
Önkormányzata

150 000 000 89 761 080 239 761 080 

A projekt célja a település belterületi csapadékvíz-
elvezetési, gazdálkodási rendszerének kialakítása, 
fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti 
állapotának javítása, az ár-, belvíz- és helyi vízkár 
veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizek 
minőségének javítása, a további környezeti káresemények 
megelőzése. A fejlesztés esetében a cél a belterületre hullott 
csapadékvizek kártétel nélküli elvezetése,  
a belterületen áthúzódó vízfolyások, belvízcsatornák 
rendezése és a település belterületének védelme  
a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól.
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15.
TOP-2.1.3-15- 

GM1-2016-00011
Nyalka, belterületi 

csapadékvíz rendezés

Nyalka Község 
Önkormányzata 

(konzorciumvezető) 
Győr-Moson-Sopron 

Megyei 
Önkormányzati 

Hivatal

59 999 999 9 136 310 69 136 309

A projekt célja Nyalka településének belterületi 
csapadékvíz-elvezetési, gazdálkodási rendszerének 
kialakítása, fejlesztése, mely magában foglal 
árokrekonstrukciót, új földárok létesítést, nyitott és  
zárt vízelvezető-rendszer létesítést, továbbá műtárgyak 
létesítését.

16.
TOP-3.1.1-16- 

BK1-2017-00013

Komplex 
közlekedésfejlesztési 

intézkedések 
Kiskunhalason

Kiskunhalas Város 
Önkormányzata

(konzorciumvezető)
BKMFÜ Bács-Kiskun 
Megyei Fejlesztési 

Ügynökség 
Nonprofit Kft.

500 000 000 144 950 001 644 950 001

A beruházás során komplex közlekedésfejlesztés 
valósul meg Kiskunhalason a forgalomtechnikailag 
elavult utcák átépítésével, a kerékpárhálózat belterületi 
szakadási pontjainak megoldásával, a centrum 
lakóteleppel, vasútállomással történő összekötésével, 
gyalogátkelőhelyek, kerékpártárolók kialakításával és a 
meglévő buszpályaudvar felújításával a közúti közösségi 
közlekedés szolgáltatási színvonalának emelése érdekében.

17.
TOP-3.2.1-15- 

VE1-2016-00012

Pápa Város 
Közintézményeinek 

Energetikai 
Korszerűsítése  

a Fenntarthatóság 
Jegyében

Pápa Város 
Önkormányzata

299 154 800 243 731 970 542 886 770

A projekt keretében az önkormányzat közintézményeinek 
(Nátus Konyha 8500 Pápa, Március 15. tér 14.,  
Jókai Mór Városi Könyvtár 8500 Pápa, Fapiac tér 14.,  
Idősek otthona 8500 Pápa, Teveli utca 3. és Vörösmarty 
utca 12., Városi Sportcsarnok 8500 Pápa, Várkert utca 4.) 
energetikai korszerűsítése valósul meg.

18.
TOP-3.2.1-16- 

HE1-2017-00023

 A Markazi 
Önkormányzati 

Hivatal és Közösségi 
Ház épületének 

energetikai 
korszerűsítése

Markaz Községi 
Önkormányzat 

(konzorciumvezető) 
Heves Megyei 

Térségfejlesztési 
Nonprofit Kft.

111 000 000 32 056 232 143 056 232

A projekt tárgya a Markazi Önkormányzati Hivatal 
és Közösségi Ház épületének felújítása, energetikai 
korszerűsítése. Az épületen komplex épületenergetikai 
fejlesztés kerül végrehajtásra a hőtechnikai paraméterek 
javításával és a hőellátó rendszer korszerűsítésével. 
A projekt elemei: az épület határoló szerkezeteinek 
hőszigetelése és egy korszerű fűtési rendszer kiépítése. A 
projekt megvalósításának szükségességét az önkormányzati 
épületek hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb 
energiagazdálkodásának elérése indokolja.
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19.
TOP-3.2.1-16- 

NG1-2017-00065

Tari Művelődési 
ház energetikai 
korszerűsítése

Tar Község 
Önkormányzata

(konzorciumvezető)
Nógrád Megyei 
Önkormányzati 

Hivatal

91 076 660 19 217 608 110 294 268

A projekt keretében Tar község önkormányzati tulajdonban 
lévő épületének (művelődési ház) energetikai korszerűsítése 
jön létre. A fejlesztés során a külső határoló szerkezetek 
hőszigetelése, nyílászárócsere, akadálymentesítés, 
napelem-telepítés, továbbá fűtéskorszerűsítés és ahhoz 
kapcsolódóan hőszivattyú-telepítés valósul meg.

20.
TOP-3.2.2-15- 

CS1-2016-00001

Ópusztaszer 
helyi megújuló 

geotermális 
energiájának 

kiaknázása  
a független és 

fenntartható hosszú 
távú energiaellátás 

jegyében

Ópusztaszer Községi 
Önkormányzat

254 300 000 37 859 259 292 159 259

A projekt célja 7 darab önkormányzati tulajdonban lévő, 
közcélú intézménynek helyt adó épület geotermális 
energiatermelés alapú fűtési szükségletének biztosítása,  
1 db geotermális kút bővítésével.

21.
TOP-4.2.1-16- 

BO1-2017-00011

Cigánd város szociális 
alapszolgáltatásainak 

infrastrukturális 
fejlesztése

Cigánd Város 
Önkormányzata

119 999 000 55 310 678 175 309 678

A projekt célja a szociális alapszolgáltatások és  
a gyermekjóléti alapellátás infrastrukturális fejlesztése és 
eszközbeszerzés két megvalósítási helyszínen: Cigánd, 
József Attila utca 3. és Fő utca 90. szám alatt. A megvalósuló 
fejlesztések: akadálymentesítés, szórt azbesztmentesítés, 
parkolóférőhely és akadálymentesparkoló-férőhely 
fejlesztése, megújuló energiaforrás (napelemek, 
napkollektorok) alkalmazása, családbarát funkciók 
kialakítása.

22.
TOP-5.1.1-15- 

VS1-2016-00001

Vas Megyei 
Foglalkoztatási 

Paktum 2014–2020

Vas Megyei 
Önkormányzat

(konzorciumvezető)
Vas Megyei 

Kormányhivatal 
Nyugat-Pannon 

Terület- és 
Gazdaságfejlesztési 

Szolgáltató 
Közhasznú 

Nonprofit Kft.

525 895 635 235 062 222 760 957 857

A projekt a Vas Megyei Önkormányzat, Vas Megyei 
Kormányhivatal és a Nyugat-Pannon Terület- és 
Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 
konzorciumi együttműködésével valósul meg. Megyei 
szintű foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés 
keretében, programszerű és integrált, a megye egészére 
kiterjedő, megyei szintű gazdaság- és foglalkoztatás-
fejlesztési együttműködések támogatása és célcsoport 
képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsolódó program 
valósul meg.
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23.
TOP-6.1.4-15- 

ST1-2016-00001

Gyermekmúzeum 
kialakítása 

Salgótarjánban

Salgótarján 
Megyei Jogú Város 

Önkormányzata
749 992 500 492 727 144 1 242 719 644

A projekt keretében egy olyan interaktív gyermekmúzeum  
jön létre a bányamúzeum szomszédságában, amely  
alkalmazza az informális élményalapú tanulás 
eszközrendszerét, hozzájárul a fiatalok 
szemléletformálásához és tapasztalati tudásuk 
gyarapításához.
A projekt célja, hogy a térségre jellemző gazdag és sokrétű 
bányászhagyományokra és emlékanyagra alapozva, egy 
korszerű infrastruktúrával és magas színvonalú turisztikai 
szolgáltatásokkal rendelkező komplex turisztikai attrakció 
létrehozásával hozzájáruljon Nógrád megye és a régió 
versenyképességének növekedéséhez. A fejlesztés révén 
Salgótarján várhatóan meg tudja erősíteni turisztikai 
jelentőségét a térségben.

24.
TOP-6.3.3-15- 

PC1-2016-00003
Magyarürögi vízfolyás 

rendezése

Pécs Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata
366 180 000 34 656 927 400 836 927

Az Önkormányzat célja a projekt megvalósításával,  
hogy a Magyarürögi vízfolyás környezetében évtizedek 
óta fennálló csapadékvíz-elvezetési problémát megoldja. 
A projektben a vízfolyás Fülemüle utcától a Pécsi vízig 
tartó mintegy 4730 fm hosszúságú szakaszának rendezése 
valósul meg. Visszaállításra kerül az árok keresztmetszete, 
megtörténik a partfalak megerősítése, a felesleges 
növényzet eltávolítása, az egyes szakaszok burkolása.

25.
TOP-6.8.2-15- 

SE1-2016-00001

Szekszárd Megyei 
Jogú Város és 
várostérsége 

foglalkoztatási 
helyzetének javítása

Szekszárd Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata 
(konzorciumvezető) 

Tolna Megyei 
Kormányhivatal, 

Újra Dolgozni 
Tolnában Egyesület

570 000 000 89 865 792 659 865 792

A projekt a humánerőforrás-fejlesztésére irányuló komplex 
fejlesztés részeként valósul meg, amelynek célja egy aktív 
foglalkoztatási partnerség, paktum kialakítása és  
a foglalkoztatás szintjének növelése  
a térségben. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
a támogatott munkaerőpiaci programot háromtagú 
konzorciumban valósítja meg. A munkaerőpiaci 
szolgáltatásokat a Tolna Megyei Kormányhivatal  
az Újra Dolgozni Tolnában Egyesülettel megosztva látja el.  
A program az álláskereső célcsoportból bevont személyek 
foglalkoztatásának elősegítésére képzési díjtámogatást, 
bérköltség-támogatást, bértámogatást és vállalkozóvá 
válási támogatást nyújt.
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26.
VEKOP-5.3.2- 

15-2016-00026

 Cegléd északi-ipari 
kereskedelmi 
övezetének 

becsatolása a városi 
kerékpárhálózatba

Cegléd Város 
Önkormányzata 

(konzorciumvezető) 
 Ceglédi 

Városfejlesztési 
Korlátolt 

Felelősségű Társaság 
Pest Megyei 

Területfejlesztési 
Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság

291 516 985 60 112 560 351 629 545

A projekt keretében 1000 méter hosszú kerékpárforgalmi 
létesítmény kerül kialakításra. A kerékpárhálózat 
folytonosságát biztosítja a meglévő vasút feletti híd 
műtárgyon keresztül létesítésre kerülő egyirányú kerékpárút 
a híd műtárgy gyalogjárda felületén, másik irányban, az 
országos közút burkolatán nyitott kerékpársáv, melyen 
irányhelyesen közlekedhetnek a kerékpárosok.
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A Kormány 1141/2021. (III. 27.) Korm. határozata
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében finanszírozott TOP-1.2.1-16-FE1-2017-00003 
azonosító számú, „Lajtha Ház és Kulturális Központ létrehozása Bicskén” című projekt támogatásának 
növeléséről

A Kormány
 1. az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 

549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 21.  § (1)  bekezdés k)  pontjában meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja 
a TOP-1.2.1-16-FE1-2017-00003 azonosító számú, „Lajtha Ház és Kulturális Központ létrehozása Bicskén” című projekt 
vonatkozásában 48 466 255 forint többletköltség finanszírozását, az 1. melléklet szerint;

 2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon az 1. pontban meghatározott többletköltség 
finanszírozásáról a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1.  melléklet  
XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 7. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok 
alcím, 2. Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék jogcímcsoport terhére, az 1. mellékletben foglalt táblázat 
E oszlopa szerint.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1141/2021. (III. 27.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Kedvezményezett neve
Eredeti támogatás

(forint)

Az EU felé nem 

elszámolható egyéb 

költségek – XIX. Uniós 

fejlesztések fejezet, 

2. Fejezeti kezelésű 

előirányzatok cím, 

7. Szakmai fejezeti 

kezelésű előirányzatok 

alcím, 2. Európai uniós 

programokhoz kapcsolódó 

tartalék jogcímcsoport 

terhére (forint)*

Megnövelt támogatás 

hazai és  

TOP költségvetésből 

kifizetendő támogatással 

megnövelt támogatás 

legfeljebb (forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
TOP-1.2.1-16- 

FE1-2017-00003

Lajtha Ház és Kulturális 

Központ létrehozása 

Bicskén

Bicskei Torna Club 

Egyesület
330 159 675 48 466 255 378 625 930

A projekt célja az egykori bőrgyár épületének kulturális központtá alakítása 

és turisztikai attrakcióvá tétele. Kiépítésre kerül a látogatói bejárat, 

fogadótér, információs pult és jegypénztár, ajándékbolt, mellékhelyiségek, 

büfé, melyek a vendéglátóegység létrejöttét segítik. A fogadótér 

mellett kiállítóteret is kialakítanak, mely Lajtha László munkásságát, 

a népzenekutatás témáját, a táncszínház módszertanát és a mozgalom 

történetét hivatott bemutatni.

* Az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés k) pontja alapján.
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A Kormány 1142/2021. (III. 27.) Korm. határozata
a Magyarország és a Tádzsik Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló 
egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a  Magyarország és a  Tádzsik Köztársaság között létrejött, az  elítélt személyek átszállításáról szóló 

egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) bemutatott szövegével,
 2. felhatalmazza az  igazságügyi minisztert 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  Egyezmény kihirdetéséről 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 Kormány 1143/2021. (III. 27.) Korm. határozata
a Magyarország és a Tádzsik Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény szövegének végleges 
megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a  Magyarország és a  Tádzsik Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény (a  továbbiakban: 

Egyezmény) bemutatott szövegével;
 2. felhatalmazza az  igazságügyi minisztert 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  Egyezmény kihirdetéséről 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
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A miniszterelnök 15/2021. (III. 27.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya közötti, az interregionális együttműködésről 
szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a külgazdasági és külügyminiszter és az igazságügyi miniszter előterjesztése alapján

 1. felhatalmazom a  külgazdasági és külügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt a  Magyarország Kormánya és 
az Üzbég Köztársaság Kormánya közötti, az interregionális együttműködésről szóló megállapodás (a továbbiakban: 
Megállapodás) bemutatott szövegének – a jóváhagyás fenntartásával történő – végleges megállapítására;

 2. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  Megállapodás szövegének végleges megállapításához 
szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

 3. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert és az  igazságügyi minisztert, hogy a  Megállapodás kihirdetéséről 
szóló kormányrendelet tervezetét a  Megállapodás szövegének végleges megállapítását követően haladéktalanul 
terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
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	A Kormány 147/2021. (III. 27.) Korm. rendelete
	a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról
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	A Kormány 149/2021. (III. 27.) Korm. rendelete
	a szabadság kiadásának egyes jogviszonyokban alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályairól
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	a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet, valamint a gyermek gondozására, nevelésére tekintettel járó egyes egészségbiztosítási 
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	a Magyarország és a Tádzsik Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
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	a Magyarország és a Tádzsik Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
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	a Magyarország Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya közötti, az interregionális együttműködésről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
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