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III. Kormányrendeletek

A Kormány 221/2021. (V. 3.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló  
479/2020. (XI. 3.) 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 további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet  
(a továbbiakban: R.) 9/B. §-a a következő (5)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  oltási regisztrációs felületet fenntartó szerv a  Társadalombiztosítási Azonosító Jellel nem rendelkező 
személyek védőoltásra történő regisztrációja során megadott nevet, életkort, elektronikus elérhetőséget, értesítési 
címet, valamint
a) az útlevél okmányazonosítóját, a  személyi azonosító számát, illetve a  személyazonosító igazolvány 
okmányazonosítóját a Belügyminisztériumnak,
b) a tartózkodási engedéllyel rendelkező személyek esetében az  útlevél okmányazonosítóját, a  személyazonosító 
igazolvány okmányazonosítóját és a  tartózkodási engedély adatait a  Belügyminisztérium útján az  Országos 
Idegenrendészeti Főigazgatóságnak
(a továbbiakban együtt: nyilvántartó szerv) továbbítja a  nyilvántartó szervek által vezetett nyilvántartásokkal való 
összevetésre a személy azonosítása és a (2) bekezdésben meghatározott célból.
(6) A nyilvántartó szerv az (5) bekezdés alapján átvett adatot a személy regisztrációs felületen megadott adatainak 
az  egyes nyilvántartásokban szereplő adatokkal való összevetését és ellenőrzését (a továbbiakban: validálását) 
és annak a  (7)  bekezdés szerinti átadását követően haladéktalanul törli. A  nyilvántartó szerv a  kapott adatokat  
– a nyilvántartásokban szereplő adatok alapján, valamint szükség esetén az érintett személlyel történő egyeztetést 
követően – pontosítja, ha azok eltérnek a nyilvántartásokban szereplő adatoktól, de a regisztrált személy a kapott 
adatokból beazonosítható. Ha a  regisztrációs felületen megadott adatok validálása és az  adatok pontosítása 
eredménytelen, a nyilvántartó szerv a kapott adatokat az átvételt követő hat hónap után törli.
(7) A (6) bekezdés szerint azonosított személy nevét, életkorát, értesítési címét, elektronikus elérhetőségét, valamint 
az (5) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatokat a Belügyminisztérium az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér 
(a továbbiakban: EESZT) működtetője részére megküldi.
(8) Az  EESZT működtetője az  EESZT-ben az  oltottság adatai rögzítésének érdekében az  érintett számára 
az  EESZT-ben az  egészségügyi és a  hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló  
1997. évi XLVII. törvény 35/F.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti azonosítót (a továbbiakban: technikai azonosító)  
hoz létre, amelyhez az  érintett (7)  bekezdés szerinti adatait hozzárendeli. Az  EESZT működtetője az  érintettre 
vonatkozó technikai azonosítót, valamint az érintett (7) bekezdése szerinti adatait a NEAK részére átadja.
(9) A NEAK a technikai azonosítót e rendeletben foglalt feladatainak ellátása érdekében kezeli és továbbítja az oltást 
végző egészségügyi szolgáltatónak.
(10) A  Belügyminisztérium az  (5)  bekezdés szerinti kérelmező esetében az  összerendelési nyilvántartás útján 
vizsgálja, hogy az  érintett Társadalombiztosítási Azonosító Jellel rendelkezik-e. Amennyiben az  érintett rendelkezik 
Társadalombiztosítási Azonosító Jellel, erről az  EESZT működtetőjét az  adatok átadása során tájékoztatja.  
Az EESZT működtetője a Társadalombiztosítási Azonosító Jellel rendelkező részére nem hoz létre technikai azonosítót.”

2. §  Az R. a következő 6/E. alcímmel egészül ki:
„6/E. Az önkéntes koronavírus elleni védőoltásra történő regisztrációval összefüggő rendelkezések
9/E. § (1) A SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltásra történő regisztráció során a Társadalombiztosítási Azonosító Jellel 
nem rendelkező magyar állampolgár az alábbi – valamennyi rendelkezésére álló – adatot köteles megadni:
a) viselt név,
b) életkor,
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c) személyazonosító igazolvány okmányazonosítója,
d) útlevél okmányazonosítója,
e) személyi azonosító száma,
f ) lakcím vagy értesítési cím (a védettségi igazolvány kézbesítési címe),
g) elektronikus elérhetőség (e-mail és telefonszám).
(2) A  SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltásra történő regisztráció során a Társadalombiztosítási Azonosító Jellel nem 
rendelkező, Magyarország területén 180 napon belül 90 napot meghaladóan jogszerűen tartózkodó nem magyar 
állampolgár az alábbi – valamennyi rendelkezésére álló – adatot köteles megadni:
a) viselt név,
b) életkor,
c) személyazonosító igazolvány okmányazonosítója,
d) útlevél okmányazonosítója,
e) tartózkodási engedély száma,
f ) személyi azonosító száma,
g) lakcím vagy értesítési cím (a védettségi igazolvány kézbesítési címe),
h) elektronikus elérhetőség (e-mail és telefonszám).”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 222/2021. (V. 3.) Korm. rendelete
az egészségügyi szolgáltatások veszélyhelyzeti igénybevételével kapcsolatos egyes szabályokról és 
a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról

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

1. § (1) A  veszélyhelyzet kihirdetéséről és a  veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 
Korm.  rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a  társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen 
ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 22. § (7) bekezdésétől eltérően belföldi
a) a Tbj. 22. § (3) bekezdése alkalmazásában az a Magyarországon élő magyar állampolgár is,
b) a  Tbj. 43.  § (1)  bekezdés a)  pontja alkalmazásában az  a  legalább egy éve Magyarországon élő magyar 

állampolgár is,
aki a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.  évi LXXXIII.  törvény 80.  § (5)  bekezdése szerinti 
–  a  külföldön, illetve a  nemzetközi szervezet szociális biztonsági rendszerében létrejött biztosításra vonatkozó  – 
bejelentést nem teljesíti.

 (2) Az (1) bekezdés szerint belföldinek minősülő magyar állampolgár esetében a Tbj. 22. § (3) bekezdése és a Tbj. 43. § 
(2) bekezdése szerinti feltételt teljesítettnek kell tekinteni.

 (3) Az (1) és (2) bekezdés alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosult magyar állampolgár esetében az egészségügyi 
szolgáltatásra való jogosultság kezdő időpontja e rendelet hatálybalépésének napja, az egészségügyi szolgáltatási 
járulékfizetési kötelezettség kezdő időpontja e rendelet hatálybalépésének napját követő 31. nap.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 10. napon lép hatályba.
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3. § (1) A  koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R.) 2.  §-a 
a következő (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A védettségi igazolvány – az (1b) és az (1c) bekezdésben foglalt kivétellel – az (1) bekezdés b) pontja szerinti 
adatként az érintett személy magánútlevelének számát tartalmazza.
(1b) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti adatként az  érintett hivatalos útlevelének számát tartalmazza a  védettségi 
igazolvány, ha az érintett kizárólag hivatalos útlevéllel rendelkezik.
(1c) Ha az  érintett magánútlevél mellett hivatalos útlevéllel is rendelkezik, kérelmére – az e  rendeletben foglalt 
feltételek fennállása esetén – a  (6)  bekezdés szerinti hatóság a  hivatalos útlevél számával feltüntetett védettségi 
igazolványt is kiállít.”

 (2) Az R. 2. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A (2)  bekezdés szerinti fertőzésből történő felgyógyulás napja, az  Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben 
(a továbbiakban: EESZT) nyilvántartott,]
„a) az utolsó pozitív eredményű, a koronavírus kimutatására szolgáló molekuláris biológiai vizsgálatot vagy antigén 
gyorstesztet követő negatív eredményű, a koronavírus kimutatására szolgáló molekuláris biológiai vizsgálat napja, 
ha az a b) pontban foglalt időpontnál hamarabb következett be,”

 (3) Az R. 2. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A hatóság a (6) bekezdés a) és b) pontja, valamint a (7) bekezdés szerinti esetben nem állít ki újabb védettségi 
igazolványt, ha az érintett érvényes védettségi igazolvánnyal rendelkezik.”

 (4) Az R. 2. §-a a következő (10a) bekezdéssel egészül ki:
„(10a) A  (8) és a  (10)  bekezdés alapján benyújtott kérelmek esetében a  kormányablak a  hatóság nevében 
a  fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a  járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) 
Korm. rendelet 48. § (1) bekezdése alapján jár el.”

 (5) Az R. 2. §-a a következő (11a) bekezdéssel egészül ki:
„(11a) Az  érintett a  hatósághoz benyújtott kérelmében díjmentesen kérheti a  védettségi igazolvány kiállítását, 
ha  a  kérelmező a  védettségi igazolványt a  (6)  bekezdés b) és d)  pontja, illetve a  (7)  bekezdés b)  pontja szerinti 
kiállítást követő 30 napon belül nem kapta kézhez. A kérelmező részére ebben az esetben akkor is új igazolványt kell 
kiállítani, ha a részére korábban került kiállításra védettségi igazolvány, de az érintett jelzésére vélelmezhető, hogy 
az nem került kézbesítésre.”

4. §  Az R. a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A.  § (1) Ha az  érintett 2.  § (1)  bekezdés b) vagy c)  pontja szerinti, magyar hatóság által kiállított okmányának 
okmányazonosítója megváltozik, a  védettségi igazolvánnyal rendelkező érintett részére – személyazonosító 
igazolvány esetében a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.  évi LXVI.  törvény 
szerinti nyilvántartást vezető szerv, útlevél esetében az útiokmány-nyilvántartást vezető szerv (e § alkalmazásában 
a  továbbiakban együtt: nyilvántartó szerv) jelzésére – a  hatóság hivatalból, díjmentesen, az  új okmányazonosító 
generálását követő 8 napon belül állít ki új védettségi igazolványt.
(2) A  nyilvántartó szerv az  (1)  bekezdésben foglalt feladata ellátása érdekében jogosult megismerni, hogy 
az (1) bekezdés szerinti személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány kiállítását kérelmező személy rendelkezik-e 
védettségi igazolvánnyal.”

5. § (1) Az R. 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A 2. § (8) bekezdése szerinti kérelem esetén a hatóság – a teszt megfelelősége esetén – a 2. § (9) bekezdésében 
szereplő leletből a  vizsgálat értékelését, valamint az  érintett TAJ számát – a  védettségi igazolvány érvényességi 
idejének számítása, valamint a 2. § (1) bekezdés g) pontja szerinti kód kialakítása érdekében – az EESZT-ben rögzíti.”

 (2) Az R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A hatóság
a) a veszélyhelyzet idején az  okmányokra, továbbá az  ügyintézésre vonatkozó egyes szabályok megállapításáról 
szóló 500/2020. (XI. 13.) Korm. rendelet szerint érvényes útlevelek okmányazonosítóját az  útiokmány-
nyilvántartásból is átveheti,
b) a hivatalos útlevél érvényességi adatát és okmányazonosítóját az útiokmány-nyilvántartásból veszi át.”
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6. §  Az R. a 7. §-t követően a következő 4/A. alcímmel egészül ki:
„4/A. TAJ számmal nem rendelkezők védettségi igazolványa
7/A.  § (1) E  rendelet rendelkezéseit a  TAJ számmal nem rendelkező személyek esetében az  e  §-ban foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A  2.  § (1)  bekezdés b) és c)  pontjától eltérően, ha a  nem magyar állampolgár érintett útlevéllel vagy 
személyazonosító igazolvánnyal nem rendelkezik, a  védettségi igazolvány útlevél száma rovata az  érintett 
tartózkodási engedélyének számát tartalmazza.
(3) A (2) bekezdésben foglalt esetben a védettségi igazolvány a tartózkodási engedély felmutatásával érvényes.
(4) A  (2)  bekezdésben foglalt esetben a  3.  § (1)  bekezdés c)  pontjától eltérően az  egészségügyi szolgáltató 
az EESZT-ben az érintett neve mellett a (2) bekezdés szerinti számot is rögzíti.
(5) A  TAJ számmal nem rendelkező, oltottság vagy fertőzöttség miatt védettségi igazolványra jogosult személy 
esetében – ha az  érintett azzal még nem rendelkezik – az  EESZT működtetője az  EESZT-ben technikai azonosítót 
képez, és az érintett nevét, valamint az EESZT-ben rögzítendő adatait ezen azonosítóhoz rendeli.
(6) A 2. § (7) bekezdése szerinti kérelemben a kérelmező a nevét,
a) az útlevelének okmányazonosítóját,
b) személyazonosító igazolványának okmányazonosítóját vagy
c) a (2) bekezdésben foglalt esetben a tartózkodási engedélyének számát,
valamint a levelezési címét adja meg.
(7) A (6) bekezdés szerinti kérelmet a 2. § (8) bekezdésétől eltérően – bármely kormányablakban – csak személyesen 
lehet benyújtani.
(8) A 3. § (1a) bekezdésétől eltérően a hatóság a TAJ szám helyett a (6) bekezdés szerinti adatokat adja át az EESZT 
működtetőjének.
(9) A 3. § (2) és (3) bekezdésétől eltérően az EESZT működtetője a TAJ szám helyett az érintett technikai azonosítóját, 
valamint – a (2) bekezdésben foglalt esetben – a tartózkodási engedélyének számát adja át a hatóságnak.
(10) A TAJ számmal nem rendelkező érintett számára az EESZT működtetője nem biztosít applikációt.
(11) Amennyiben az érintett kéri, a védettségi igazolványt a külképviselet útján, személyes átadással kell kézbesíteni.
(12) A  (11)  bekezdés szerinti feladatok ellátása érdekében a  Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint 
a külképviselet a (6) bekezdés szerinti adatokat a kézbesítés megtörténtéig kezeli.”

7. §  Az R.
a) 1.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a „történt védőoltás” szövegrész helyébe a „Magyarország területén történt 

védőoltás” szöveg,
b) 2. § (6) bekezdésében az „a (3) bekezdés szerinti esetben” szövegrész helyébe az „a (7) bekezdésben foglalt 

kivétellel” szöveg,
c) 2. § (8) bekezdésében az „A (7)” szövegrész helyébe az „Az (1c) és a (7)” szöveg,
d) 2.  § (11)  bekezdés a)  pontjában a  „(6)  bekezdés szerinti első, illetve a  fertőzésből történő felgyógyulás 

tényének igazolását követően az oltottság tényének igazolása céljából történő második” szövegrész helyébe 
az „a (7) bekezdésben foglalt kivétellel” szöveg

lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 223/2021. (V. 3.) Korm. rendelete
az evezős sportág támogatása érdekében szükséges intézkedésekről

A Kormány a vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés g) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  víziközlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a  korlátozás alá eső 
területeken kiadható üzemeltetési engedélyről szóló 30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 30/2003. 
(III. 18.) Korm. rendelet] 5/A. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az üzemeltetési engedélyt a hajózási hatóság a következő esetekben adja meg:)
„b) tavon kikötőhellyel rendelkező vitorlás sportszervezet tulajdonában lévő, tíz kísért egységenként egy kísérő 
motorosra, valamint a Velencei-tavon kikötőhellyel vagy a Velencei-tavon a nemzetközi kajak-kenu és a nemzetközi 
evezős szövetség versenyekre vonatkozó előírásainak megfelelő zárt kajak-kenu, evezős versenypályával 
rendelkező, vagy azt használó kajak-kenu, evezés vagy állva evezés (a továbbiakban: SUP) sportágban tevékenykedő 
sportszervezet üzemeltetésében lévő, tíz kísért egységenként egy kísérő motorosra, ha az
ba) szervezett oktatáson, edzésen vagy az  országos sportági szakszövetség által meghirdetett és hatóságilag 
engedélyezett versenyen részt vevő nem tőkesúlyos vitorlás csónakokat vagy nem tőkesúlyos vitorlás kishajókat, 
továbbá kajakot, kenut, evezős csónakot vagy SUP-ot, illetve vitorlás vízi sporteszközöket kísér, vagy rendezői 
feladatot lát el, vagy
bb) az  országos sportági szakszövetség által szervezett és meghirdetett, az  illetékes hatóság által engedélyezett 
vitorlás kishajók kajakok, kenuk vagy evezős sportcsónakok vagy SUP-ok részvételével zajló nemzetközi 
rendezvényen a hivatalos edzésnapok és a verseny időtartamára lát el kísérő motoros feladatot;”

 (2) A 30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet 5/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a kérelmező
a) a  vitorlázás, a  kajak-kenu, az  evezés vagy SUP sportágban tevékenykedő sportszervezetek motoros kishajójára 
vonatkozó üzemeltetési engedély iránti kérelemhez a sportszervezet bejegyzését igazoló bírósági végzést,
b) az  országos gyermekszervezet motoros kishajójára vonatkozó üzemeltetési engedély iránti kérelemhez 
az országos gyermekszervezet bejegyzését igazoló bírósági végzést,
c) a  bejegyzett vízi mentő egyesület által üzemeltetett mentőmotorosra vonatkozó üzemeltetési engedély iránti 
kérelemhez a vízi mentő egyesület bírósági nyilvántartásba vételéről kiadott igazolást,
d) a  bejegyzett sportszervezet által üzemeltetett motorosra vonatkozó üzemeltetési engedély iránti kérelemhez 
az adott sportág hazai országos sportági szakszövetsége által a tagszervezeti nyilvántartásba vételről és a vízfelület 
sportcélú igénybevételére kiadott igazolást vagy
e) a tavon zárt vízi sportpálya sportcélú igénybevételéről az azt üzemeltető központi költségvetési szerv igazolását
nem csatolja, a  hajózási hatóság – az  ügy elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránt  – megkeresi 
a nyilvántartást vezető szervet.”

2. §  A 30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet 5/A. § (1) bekezdés d) pontjában az „egy” szövegrész helyébe a „három” szöveg lép.

3. §  A 30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 223/2021. (V. 3.) Korm. rendelethez

 1. A 30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet Mellékletének 2. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Vitorlás, sportszervezet motoros kishajója esetében:)
„b) a vitorlás, kajak-kenu, evezős vagy SUP sportegyesület elnöke vagy a sportvállalkozás vezető tisztségviselője és 
a  leltározó bizottság által aláírt hivatalos záró leltár, amelyben a  sportszervezet vitorlás kishajói, vitorlás csónakjai 
és vitorlás vízi sporteszközei, kajakjai, kenui vagy evezős sportcsónakjai vagy SUP eszközei lajstromszámmal vagy 
annak hiányában egyedi azonosító jellel, számmal vagy leltári azonosítókkal szerepelnek,”

 2. A 30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet Mellékletének 2. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Vitorlás, sportszervezet motoros kishajója esetében:)
„d) a  saját kikötő vagy kikötőhely meglétét tanúsító igazolás, amely lehet a  kikötőüzemeltetési engedély száma, 
továbbá bérelt kikötőrész esetén a  bérleti szerződés, továbbá kajak-kenu vagy evezős vagy SUP sportszervezet 
esetén a  kérelmező üzemeltetésében vagy használatában lévő, zárt kajak-kenu vagy evezős sportpálya hatályos 
üzemeltetési engedélye vagy hatályos üzemeltetési engedélyének száma vagy a  sportpálya használatára fennálló 
jogosultságot tanúsító, a sportpálya üzemeltetője által kiállított igazolás,”

 3. A 30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet Mellékletének
a) 2.  pont bevezető szövegrészében, 2.  pont a) és c)  alpontjában és 3.  pont b)  alpontjában a  „vitorlás 

sportszervezet” szövegrész helyébe a „vitorlás, kajak-kenu, evezős vagy SUP sportszervezet” szöveg,
b) 3.  pont bevezető szövegrészében a „vitorlás sportszervezetnek” szövegrész helyébe a „vitorlás, kajak-kenu, 

evezős vagy SUP sportszervezetnek” szöveg,
c) 4.  pont b)  alpontjában a  „csónakjai és vitorlás” szövegrész helyébe a  „csónakjai, kajakjai, kenui, evezős 

sportcsónakjai vagy SUP eszközei vagy vitorlás” szöveg
lép.
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 16/2021. (V. 3.) EMMI rendelete
a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 
18/1998. (VI. 3.) NM rendelet módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247.  § (2)  bekezdés d)  pont df )  alpontjában kapott felhatalmazás alapján,  
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 3. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A fertőző betegségek és a  járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló  
18/1998. (VI. 3.) NM rendelet „Megbetegedési veszély elhárítása céljából önkéntesen igénybe vehető térítésmentes 
védőoltások” alcíme a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § A SARS-CoV-2 vírus elleni védőoltást térítésmentesen veheti igénybe
a) a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 4.  § (1)  bekezdés  
a), b) és d) pontja szerinti személy,
b) tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár,
c) a  Magyarország területén lévő diplomáciai és konzuli képviselet, továbbá a  nemzetközi szervezet állandó 
képviseletének tagja.”

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

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1224/2021. (V. 3.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, 
a Gazdaságvédelmi programokból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő, 
valamint fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 21.  § (1)  bekezdésében és 33.  § 

(2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 2 228 879 817 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el 
elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2021. évi központi 
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda 
fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 4. Központi tartalékok alcím, 1. Rendkívüli kormányzati 
intézkedések jogcímcsoport terhére, az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
 agrárminiszter
Határidő: 2021. december 31.

 2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva összesen 716 104 601 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím,  
1. Központi tartalékok alcím, 1. Gazdaságvédelmi programok jogcímcsoport terhére, a 2. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 3. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 4 732 215 271 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el,  
a 3. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 a miniszterelnök általános helyettese
 honvédelmi miniszter
 belügyminiszter
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
 külgazdasági és külügyminiszter
 emberi erőforrások minisztere
 nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: azonnal

 4. az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 14 372 775 746 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el 
a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási 
Alap cím terhére, a 4. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal
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 5. az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében és a  Kvtv. 4.  § (4)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – figyelemmel 
a  veszélyhelyzet ideje alatt a  központi költségvetésre vonatkozó szabályoktól eltérő rendelkezésekről szóló 
13/2021. (I. 22.) Korm. rendeletre – 399 984 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet  
LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 2. Járvány elleni védekezési alap cím,  
1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka alcím terhére, az 5. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1224/2021. (V. 3.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XII. Agrárminisztérium
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 

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
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
006057 2 Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése

K5 Egyéb működési célú kiadások 1 521 529 817
XII. Agrárminisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
386239 5 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 7 000 000
XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda

21 Központi kezelésű előirányzatok
4 Központi tartalékok

297102 1 Rendkívüli kormányzati intézkedések
K5 Egyéb működési célú kiadások -2 228 879 817

XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok
349406 7 Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre

K3 Dologi kiadások 350 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 700 000 000

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
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok

30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
006057 2 Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése 1 521 529 817

XII. Agrárminisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

386239 5 Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek támogatása 7 000 000
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok

349406 7 Nemzetiségi intézmények támogatása beruházásra, felújításra, pályázati önrészre 700 350 000

Az előirányzat-módosítás 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 2 228 879 817 2 228 879 817

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
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 
számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

K I A D Á S O K 
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2. melléklet az 1224/2021. (V. 3.) Korm. határozathoz

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 

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
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331662 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei

K1 Személyi juttatások 73 229 362
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 350 551
K6 Beruházások 631 524 688

XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 
1 Központi kezelésű előirányzatok

1 Központi tartalékok
385484 1 Gazdaságvédelmi programok

K5 Egyéb működési célú kiadások -716 104 601

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
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

10 Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
331662 2 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 716 104 601

Az előirányzat-módosítás 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 716 104 601 716 104 601

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

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat 
száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat 
számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat 
száma

K I A D Á S O K 

Magyar Államkincstár  1 példány

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 
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3. melléklet az 1224/2021. (V. 3.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 

 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 évre 
szám név áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
296668 2 Fejezeti általános tartalék

K5 Egyéb működési célú kiadások -401 500 000
XIII. Honvédelmi Minisztérium

002718 6 MH Egészségügyi Központ
K3 Dologi kiadások 1 757 070

XIV. Belügyminisztérium
330039 17 Vízügyi Igazgatóságok

K1 Személyi juttatások 219 939 562
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 38 379 645
K3 Dologi kiadások 1 327 979 519
K6 Beruházások 918 709 291

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium
227942 14 Egyetemek, főiskolák

K3 Dologi kiadások 22 582 451
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

67 Felsőoktatási feladatok
386351 7 Nemzetközi, európai uniós és határon túli felsőoktatási feladatok, programok támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 17 664 000
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

004118 2 Külképviseletek igazgatása
K6 Beruházások -38 695 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
298224 3 Nemzeti Sportközpontok

K1 Személyi juttatások 30 000 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 650 000
K3 Dologi kiadások 317 174 183
K6 Beruházások 1 393 184 550

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
8 Nemzetközi kapcsolatok programjai

384584 1 Nemzetközi és Európai Uniós oktatási és egyéb programok
K5 Egyéb működési célú kiadások -17 664 000

22 Egészségügyi ágazati előirányzatok
343684 24 Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -24 339 521
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok

386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások
K5 Egyéb működési célú kiadások 160 000 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 241 500 000

387806 5 Fővárosi fejlesztések
K1 Személyi juttatások -10 000 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -2 500 000
K3 Dologi kiadások -336 874 201
K6 Beruházások -1 395 634 532

4 Öntözésfejlesztés
387617 1 Öntözési alap-infrastruktúra fejlesztése

K1 Személyi juttatások -219 939 562
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -38 379 645
K3 Dologi kiadások -2 246 688 810

3 Gazdaságvédelmi Alap - Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások
379528 5 Beruházási tartalék

K6 Beruházások 38 695 000

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

Államháztartási 
egyedi 

azonosító
A módosítást elrendelő 

jogszabály/határozat száma

K I A D Á S O K 

Kiemelt előirányzat 
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forintban

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

azonosító csop. szám szám csop. név évre 
szám név áthúzódó

hatása

 forintban
Államháztartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
azonosító csop. szám szám csop. név évre 

szám név áthúzódó
hatása

XI. Miniszterelnökség
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

296668 2 Fejezeti általános tartalék -401 500 000
XIII. Honvédelmi Minisztérium

002718 6 MH Egészségügyi Központ 1 757 070
XIV. Belügyminisztérium

330039 17 Vízügyi Igazgatóságok 2 505 008 017
XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

227942 14 Egyetemek, főiskolák 22 582 451
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

67 Felsőoktatási feladatok
386351 7 Nemzetközi, európai uniós és határon túli felsőoktatási feladatok, programok támogatása 17 664 000

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
004118 2 Külképviseletek igazgatása -38 695 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
298224 3 Nemzeti Sportközpontok 1 745 008 733

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
8 Nemzetközi kapcsolatok programjai

384584 1 Nemzetközi és Európai Uniós oktatási és egyéb programok -17 664 000
22 Egészségügyi ágazati előirányzatok

343684 24 Egészségügyi intézmények fejlesztése és rendkívüli támogatása -24 339 521
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok

386728 3 Egyházi működési, program és fejlesztési támogatások 401 500 000
387806 5 Fővárosi fejlesztések -1 745 008 733

4 Öntözésfejlesztés
387617 1 Öntözési alap-infrastruktúra fejlesztése -2 505 008 017

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos   
egyéb: azonnal 4 732 215 271 4 732 215 271

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

Magyar Államkincstár  1 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

B E V É T E L

Kiemelt előirányzat

Kiemelt előirányzat

T Á M O G A T Á S 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

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

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma
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4. melléklet az 1224/2021. (V. 3.) Korm. határozathoz

III. Alkotmánybíróság
VI. Bíróságok
XI. Miniszterelnökség
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XV. Pénzügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 

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
III. Alkotmánybíróság

000385 1 Alkotmánybíróság
K1 Személyi juttatások 50 541 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 575 874
K3 Dologi kiadások 89 405 011
K6 Beruházások 18 942 050

VI. Bíróságok
209126 1 Bíróságok

K6 Beruházások 761 826 197
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás
227250 2 Igazságszolgáltatás beruházásai

K6 Beruházások 70 872 349
XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség igazgatása
K3 Dologi kiadások 415 000 000

XIII. Honvédelmi Minisztérium
198301 3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat

K3 Dologi kiadások 5 300 000 000
XIV. Belügyminisztérium

330039 17 Vízügyi Igazgatóságok
K3 Dologi kiadások 1 360 000
K6 Beruházások 688 640 000

XV. Pénzügyminisztérium
006343 1 Pénzügyminisztérium igazgatása

K1 Személyi juttatások 146 825 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 888 325
K3 Dologi kiadások 429 168 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
016357 4 Egyéb kulturális intézmények

K1 Személyi juttatások 208 064 576
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32 213 963
K3 Dologi kiadások 155 188 295
K6 Beruházások 1 153 500

380040 9 Petőfi Irodalmi Múzeum
K1 Személyi juttatások 32 045 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 45 123 317
K3 Dologi kiadások 14 982 000
K6 Beruházások 1 069 622

218672 11 Közgyűjtemények
K1 Személyi juttatások 7 622 407
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 236 998
K3 Dologi kiadások 4 712 835
K6 Beruházások 20 853 551

218605 12 Művészeti intézmények
K1 Személyi juttatások 100 000 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 500 000
K3 Dologi kiadások 79 303 736
K6 Beruházások 2 491 982 140

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
23 Sporttevékenység támogatása

386439 30 Kiemelt sportegyesületek támogatása
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 200 000 000

XLVII. Gazdaságvédelmi Alap
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok

376217 6

K3 Dologi kiadások 1 476 602
K5 Egyéb működési célú kiadások 2 953 203 398

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
374873 43 Központi Maradványelszámolási Alap

K5 Egyéb működési célú kiadások -14 372 775 746

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

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat 
száma

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

K I A D Á S O K 

Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok, valamint kiemelt hazai rendezésű 
sportesemények támogatása
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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
III. Alkotmánybíróság

000385 1 Alkotmánybíróság 169 463 935
VI. Bíróságok

209126 1 Bíróságok 761 826 197
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás
227250 2 Igazságszolgáltatás beruházásai 70 872 349

XI. Miniszterelnökség
294502 1 Miniszterelnökség igazgatása 415 000 000

XIII. Honvédelmi Minisztérium
198301 3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 5 300 000 000

XIV. Belügyminisztérium
330039 17 Vízügyi Igazgatóságok 690 000 000

XV. Pénzügyminisztérium
006343 1 Pénzügyminisztérium igazgatása 597 881 325

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
016357 4 Egyéb kulturális intézmények 396 620 334
380040 9 Petőfi Irodalmi Múzeum 93 219 939
218672 11 Közgyűjtemények 34 425 791
218605 12 Művészeti intézmények 2 688 785 876

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
23 Sporttevékenység támogatása

386439 30 Kiemelt sportegyesületek támogatása 200 000 000
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok

376217 6 2 954 680 000

Az előirányzat-módosítás 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 14 372 775 746 14 372 775 746

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

Államháztartási 
egyedi 

azonosító

Magyar Államkincstár  1 példány

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E L

Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok, valamint kiemelt hazai rendezésű 
sportesemények támogatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat 
száma

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat 
száma
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5. melléklet az 1224/2021. (V. 3.) Korm. határozathoz

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

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
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

002950 16 Nemzeti Népegészségügyi Központ
K1 Személyi juttatások 42 643 380
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 903 989
K3 Dologi kiadások 352 436 631

LXXII. Egészségbiztosítási és Járvány Elleni Védekezési Alap
2 Járvány elleni védekezési alap

271734 1 Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka
K5 Egyéb működési célú kiadások -399 984 000

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
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

002950 16 Nemzeti Népegészségügyi Központ 399 984 000

Az előirányzat-módosítás 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 399 984 000 399 984 000

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

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

Magyar Államkincstár  1 példány

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 

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 számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

K I A D Á S O K 
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A Kormány 1225/2021. (V. 3.) Korm. határozata
a Miskolci Egyetem Tudományos Adatelemző Módszertani Központ és Levéltári Nyílt Kutatási Adatforrástár 
megvalósításáról

A Kormány
 1. egyetért a Miskolci Egyetem Tudományos Adatelemző Módszertani Központ és Levéltári Nyílt Kutatási Adatforrástár 

megvalósítására irányuló beruházásának (a továbbiakban: Beruházás) az  állami magasépítési beruházások 
megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 4.  § (7)  bekezdés a)  pontja szerinti kormányzati magasépítési 
beruházásként – a  közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény  
12.  § (10)  bekezdése alapján történő finanszírozással – történő megvalósításával az  ingatlan-nyilvántartás szerinti 
Miskolc belterület 40592/11 helyrajzi számú ingatlanon;

 2. a Beruházás megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 
1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség 
által vállalható kötelezettség összegét 9 682 395 409 forintban határozza meg;

 3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva, a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1.  melléklet 
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 3. Gazdaságvédelmi Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások 
cím, 1. Egyedi magasépítési beruházások alcímet a  38. Miskolci Egyetem Tudományos Adatelemző Módszertani 
Központ és Levéltári Nyílt Kutatási Adatforrástár megvalósítása jogcímcsoporttal egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 4. a 2.  pont szerinti összeg 2021. évi részének finanszírozása érdekében az  Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva 3 162 509 559 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
 pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 5. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 
gondoskodjon a  2.  pont szerinti összeg 2022. évi és 2023. évi részeinek rendelkezésre állásáról a  2022. évi és  
a 2023. évi központi költségvetés kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó fejezetében;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
 pénzügyminiszter
Határidő: a 2022. évi központi költségvetési végrehajtása során és a  2023. évi központi költségvetés 

tervezése során
 6. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert és 

az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő 
Részvénytársaság és a  Magyar Nemzeti Levéltár bevonásával – folytassák le a  szükséges tárgyalásokat a  Miskolci 
Egyetemmel a Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltárának a Beruházás során az 1. pont 
szerinti ingatlanon létrejövő épületekben történő ingyenes elhelyezésére szolgáló megállapodás megkötése 
érdekében.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2021. december 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1225/2021. (V. 3.) Korm. határozathoz

XLVII. Gazdaságvédelmi Alap

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
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap

3 Gazdaságvédelmi Alap - Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások 
1 Egyedi magasépítési beruházások

391628 38 Miskolci Egyetem Tudományos Adatelemző Módszertani Központ és Levéltári Nyílt Kutatási Adatforrástár megvalósítása 
K6 Beruházások 3 162 509 559

379528 5 Beruházási tartalék
K6 Beruházások -3 162 509 559

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

Államháztartási szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő
egyedi csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 

azonosító szám név neve áthúzódó
hatása

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 3 162 509 559 3 162 509 559

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

Magyar Államkincstár  1 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

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

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

K I A D Á S O K 

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S 
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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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