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III. Kormányrendeletek

A Kormány 247/2021. (V. 14.) Korm. rendelete
a koronavírus elleni védettség igazolásával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel 
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 
módosítása

1. §  A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
R1.) 5/A. alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:
„5/A. A gazdasági, illetve üzleti célú, valamint a külföldön felvett koronavírus elleni oltás elismertetése 
céljából történő utazásra vonatkozó rendelkezések”

2. §  Az R1. a következő 9/C. §-sal egészül ki:
„9/C. § (1) Magyar állampolgár Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet, ha
a) az  Európai Unióban, illetve a  Magyarországon engedélyezett és a  lakosság oltására felhasznált COVID-19 
oltóanyag a  koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet] 3. § (2a) bekezdése szerinti országban történő beadásának tényét Magyarországra 
történő belépésekor igazolja,
b) a Magyarországra történő belépésének a célja, hogy a 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet 3. § (2a) bekezdése szerint 
a védettségi igazolvány kiállításával kapcsolatos kérelmet a kormányablakban személyesen benyújtsa, és
c) a b) pont szerinti kérelmet legkésőbb a belépését követő második munkanapon a kormányablakban benyújtja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti magyar állampolgár felügyelete alatt álló tizennyolcadik életévét be nem töltött személy 
Magyarország területére az  (1) és (4) bekezdés szerinti célból belépő magyar állampolgárral együtt Magyarország 
területére korlátozás nélkül beléphet.
(3) Ha a  magyar állampolgár az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti kérelmet az  (1)  bekezdés c)  pontja szerinti 
határidőben a kormányablakban nem nyújtja be, a 2. alcím rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
a) a 2. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi vizsgálatot nem kell elvégezni,
b) a karantén helyszínét az illetékes járványügyi hatóság jelöli ki.
(4) Magyar állampolgár Magyarország területére – az  (1)  bekezdés szerint – korlátozás nélkül beléphet abban 
az esetben is, ha az (1) bekezdés b) pontja szerinti kérelmet az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló törvény szerinti elektronikus úton benyújtotta, és azt igazolja.”

2. A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A  koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R2.) 3.  §-a 
a következő (2a)–(2g) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti oltás beadására
a) az Európai Unió valamely tagállamában vagy valamelyik európai uniós tagjelölt országban,
b) a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet valamely tagállamában,
c) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete valamely tagállamában,
d) az Oroszországi Föderációban,
e) a Kínai Népköztársaságban,
f ) az Egyesült Arab Emírségekben,
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g) a Bahreini Királyságban,
h) a  Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa tagállamaiban: Azerbajdzsáni Köztársaságban, Kazah 
Köztársaságban, Kirgiz Köztársaságban, Török Köztársaságban, Üzbég Köztársaságban vagy
i) a  külpolitikáért felelős miniszternek a  közbiztonságért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében 
megjelölt országban
került sor, a  védettségi igazolványt a  külföldön beoltott magyar állampolgár részére a  hatóság 15 napon belül  
– a  2.  § (8)  bekezdésében meghatározottak szerint, díjmentesen – bármely kormányablakban személyesen vagy 
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti elektronikus úton 
benyújtott kérelemre állítja ki.
(2b) A  (2a)  bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell a  külföldi hatóság vagy az  oltást végző egészségügyi 
szolgáltató által kiállított, az  oltás tényének magyar vagy angol nyelvű igazolását, ennek hiányában más idegen 
nyelvű igazolásának hiteles magyar fordítását, azzal, hogy az  igazolásnak tartalmaznia kell a  koronavírus elleni 
oltóanyag típusát (a továbbiakban: oltóanyag típusa), az oltás időpontját és helyét.
(2c) A (2a) bekezdés szerinti kérelemhez a kérelmező megadja
a) a természetes személyazonosító adatait,
b) a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának okmányazonosítóját,
c) a postai címét (a védettségi igazolvány kézbesítési címe) és
d) ha azzal rendelkezik, a TAJ számát.
(2d) Az érintett a kérelemben kezdeményezheti, hogy a védettségi igazolvány kiküldése hivatalos iratként történjen 
meg.
(2e) A  (2a)  bekezdés szerinti kérelem esetében a  hatóság – az  igazolás megfelelősége esetén – az  érintett nevét, 
a (2c) bekezdés b) és c) pontja szerinti adatokat, az oltóanyag típusát, az oltás idejét, a (2d) bekezdés szerinti kérelem 
esetén annak tényét, valamint ha rendelkezik az  érintett TAJ számmal, akkor a  TAJ számot – a  2.  § (1)  bekezdés 
g) pontja szerinti kód kialakítása érdekében – az EESZT-ben rögzíti.
(2f ) Ha az  érintett TAJ számmal nem rendelkezik, az  EESZT működtetője az  érintett részére technikai azonosítót 
képez, amelyhez a (2c)–(2e) bekezdés szerinti adatait rögzíti.
(2g) A (2a) bekezdés szerinti kérelmek tekintetében a 2. § (10a) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni 
kell.”

 (2) Az R2. 3. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az érintett (címzett) kérése alapján személyes átadással kézbesítendő – hivatalos iratként feladott – védettségi 
igazolványokat tartalmazó könyvelt küldeményeken – a küldemény esetleges visszakézbesítése során – mellőzhető 
a postai szolgáltató által figyelembe veendő feladói adatok feltüntetése, ha azokat a  feladást igazoló elektronikus 
okirat tartalmazza.”

4. §  Az R2. 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 3. § (2a) bekezdése szerinti kérelem esetében az EESZT működtetője nem biztosít applikációt.”

5. §  Az R2. a következő 11. §-sal egészül ki:
„11.  § Felhatalmazást kap a  külpolitikáért felelős miniszter, hogy a  közbiztonságért felelős miniszterrel 
egyetértésben rendeletben állapítsa meg azokat – a  3.  § (2a)  bekezdésében fel nem sorolt – országokat, amely 
országokban beoltott magyar állampolgárok vonatkozásában alkalmazni kell a 3. § (2a)–(2g) bekezdését.”

6. §  Az R2. 1.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a  „Magyarország területén történt” szövegrész helyébe az  „– a  3.  § 
(2a) bekezdésben foglalt kivétellel – a Magyarország területén történt” szöveg lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 248/2021. (V. 14.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő 
rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) 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 (a  továbbiakban: R.) 1. alcíme a  következő 9/C.  §-sal 
egészül ki:
„9/C.  § (1) Közhasznú az  a  veszélyhelyzet ideje alatt létrehozott alapítvány – ideértve azt is, ha a  nyilvántartásba 
vétel iránti kérelmet a  veszélyhelyzet ideje alatt nyújtják be a  bírósághoz –, amelynek kizárólagos alapcél szerinti 
tevékenysége olyan természetes személyek segítése, számukra elsődlegesen anyagi, mentális, illetve szociális 
támogató szolgáltatások biztosítása, akiknek hozzátartozója a  COVID-19 világjárvány okozta megbetegedés miatt 
hunyt el.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti alapítványra az  egyesülési jogról, a  közhasznú jogállásról, valamint a  civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott, a  közhasznú szervezetté 
minősítéshez szükséges feltételek nem alkalmazandók, a  közhasznú jogállás az  alapítványt az  (1)  bekezdésben 
foglalt feltételek teljesülésével e rendelet alapján illeti meg.
(3) A  nyilvántartó bíróság a  közhasznú minőséget az  alapítvány nyilvántartásba vételekor hivatalból jegyzi be 
a nyilvántartásba.”

2. §  Az R. a következő 38. §-sal egészül ki:
„38.  § Ha a  veszélyhelyzet során a  személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő 
rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló 248/2021. (V. 14.) 
Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr2.) megállapított 9/C.  § (1)  bekezdésének megfelelő alapítvány a  Módr2. 
hatálybalépése napján már a  civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezetek nyilvántartásába bejegyzésre 
került, az alapítvány közhasznú minőségét a nyilvántartó bíróság a Módr2. hatálybalépését követő 60 napon belül 
benyújtott kérelemre jegyzi be a nyilvántartásba.”

3. §  Hatályát veszti az R. 14. § (1) bekezdése.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 249/2021. (V. 14.) 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 következő 6/F. alcímmel egészül ki:
„6/F. Az Operatív Törzs közvetlen elektronikus hozzáférése egyes egészségügyi, egészségbiztosítási 
nyilvántartásokhoz
9/F. § (1) A járványügyi készültség során működő Operatív Törzs feladatairól szóló 286/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 
1. §-a szerinti Operatív Törzs által az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 232/B. § 
(3) bekezdése alapján létrehozott és általa kinevezett tagokból álló akciócsoport az Eütv. 232/B. § (4) bekezdésében 
meghatározott adatszolgáltatás teljesítését a  Nemzeti Népegészségügyi Központ Járványügyi szakrendszerében, 
a  NEAK Finanszírozási rendszerében, valamint az  EESZT-ben (a továbbiakban együtt: adatbázis) kezelt adatok 
vonatkozásában akként is igényelheti, hogy az  adatbázis adatkezelője az  akciócsoport arra jogosult tagja részére 
az  adatok átvételét lehetővé tevő, közvetlen elektronikus hozzáférést (a továbbiakban: közvetlen hozzáférés) 
biztosítson.
(2) Ha a  közvetlen hozzáférés során személyes adatok kezelésére is sor kerül, ezen adatok kezelésére 
az Eütv. 232/B. § (5)–(8) bekezdésében meghatározott előírásokat kell alkalmazni.
(3) A közvetlen hozzáféréssel végrehajtott adatkezelési művelet körülményeit, így különösen
a) az adatkezelési művelettel érintett személyes adatok körének meghatározását,
b) az adatkezelési művelet jogalapját, célját és indokát,
c) az adatkezelési művelet elvégzésének pontos dátumát és időpontját,
d) az adatkezelési műveletet végrehajtó személy nevét és felhasználói azonosító adatát és a  tevékenységét leíró 
adatokat,
e) az egyéb, az adatkezelési művelettel összefüggő leíró és technikai adatokat
[a továbbiakban az  a)–e)  pont együtt: naplóbejegyzés] a  közvetlen hozzáféréssel érintett adatbázis adatkezelője 
az  adatkezelési műveletek jogszerűségének ellenőrizhetősége, valamint a  személyes adatok integritásának és 
biztonságának biztosítása céljából rögzíti, és az így rögzített nyilvántartást (a továbbiakban: napló) a naplóbejegyzés 
keletkezésétől tíz évig megőrzi.
(4) Naplóbejegyzést a személyes adatokkal végzett valamennyi műveletről, az adatkezelési esemény megtörténtével 
egyidejűleg kell képezni. A naplóbejegyzést pontos és megmásíthatatlan időadattal kell ellátni.
(5) A  naplóban rögzített adatok kizárólag az  adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése, az  adatbiztonsági 
követelmények érvényesítése, büntetőeljárás lefolytatása céljából, törvényben meghatározott felderítési, 
nemzetbiztonsági védelmi és elhárítási, információszerzési, továbbá nemzetbiztonsági és bűnmegelőzési 
ellenőrzési célból ismerhetőek meg és használhatóak fel, valamint az  e  tevékenységet folytató adatkezelő részére 
továbbíthatóak.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 10/2021. (V. 14.) MNB rendelete
a „XVI. UEFA Labdarúgó-Európa-bajnokság” ezüst emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – a  2021-ben megrendezésre kerülő UEFA EURO 2020 Labdarúgó-Európa-bajnokság 
alkalmából – „XVI. UEFA Labdarúgó-Európa-bajnokság” megnevezéssel 10 000 forintos címletű ezüst emlékérmét 
bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2021. május 15.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.
 (2) Az emlékérme előlapján, a  középmezőben Budapest, az  UEFA EURO 2020 Labdarúgó-Európa-bajnokságot 

rendező városok egyike hivatalos emblémájának ábrázolása látható. Az  embléma ábrázolása feletti két sorban 
a „BP.”  verdejel és a „2021” verési évszám, valamint a „MAGYARORSZÁG” felirat, az  embléma ábrázolása alatti két 
sorban a „10 000” értékjelzés, valamint a „FORINT” felirat olvasható. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás esetén 
látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az emlékérme szélén, 
köriratban – fentről, az  óramutató járásával megegyezően haladva, betűrend szerinti sorrendben – a  rendezés 
jogát elnyert, Budapesten kívüli 11 város neve – „AMSZTERDAM BAKU BILBAO BUKAREST DUBLIN GLASGOW 
KOPPENHÁGA LONDON MÜNCHEN RÓMA SZENTPÉTERVÁR” – olvasható. Az  emlékérme előlapjának képét 
az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján a  Puskás Aréna ábrázolása látható felső oldalnézetből, a  háttérben egy futball- 
labda mintázatával. Az  emlékérme felső részén, középen – a  futball-labda mintázatának ábrázolásába 
illesztve – az  UEFA  EURO 2020 Labdarúgó-Európa-bajnokság hivatalos emblémája látható, alatta, két sorban 
a „XVI.  LABDARÚGÓ”, valamint az  „EURÓPA-BAJNOKSÁG”, az  emlékérme alsó részén, középen – a  Puskás Aréna 
ábrázolásába illesztve – a „PUSKÁS ARÉNA” felirat olvasható. Az  emlékérme szélén, jobb oldalon, fent az  Európai 
Labdarúgó-szövetség védjegye – „© UEFA TM” –, bal oldalon, lent Bohus Áron tervezőművész mesterjegye látható. 
Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.

4. §  Ez a rendelet 2021. május 15-én lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 10/2021. (V. 14.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

 

 

 

2. melléklet a 10/2021. (V. 14.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:  
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 11/2021. (V. 14.) MNB rendelete
a „XVI. UEFA Labdarúgó-Európa-bajnokság” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – a  2021-ben megrendezésre kerülő UEFA EURO 2020 Labdarúgó-Európa-bajnokság 
alkalmából – „XVI. UEFA Labdarúgó-Európa-bajnokság” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű 
emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2021. május 15.

2. § (1) Az emlékérme 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 30,8 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.
 (2) Az emlékérme előlapján, a  középmezőben Budapest, az  UEFA EURO 2020 Labdarúgó-Európa-bajnokságot 

rendező városok egyike hivatalos emblémájának ábrázolása látható. Az  embléma ábrázolása feletti két sorban 
a „BP.”  verdejel és a „2021” verési évszám, valamint a „MAGYARORSZÁG” felirat, az  embléma ábrázolása alatti két 
sorban a „2000” értékjelzés, valamint a „FORINT” felirat olvasható. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás esetén 
látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az emlékérme szélén, 
köriratban – fentről, az  óramutató járásával megegyezően haladva, betűrend szerinti sorrendben – a  rendezés 
jogát elnyert, Budapesten kívüli 11 város neve – „AMSZTERDAM BAKU BILBAO BUKAREST DUBLIN GLASGOW 
KOPPENHÁGA LONDON MÜNCHEN RÓMA SZENTPÉTERVÁR” – olvasható. Az  emlékérme előlapjának képét 
az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján a  Puskás Aréna ábrázolása látható felső oldalnézetből, a  háttérben egy futball- 
labda mintázatával. Az  emlékérme felső részén, középen – a  futball-labda mintázatának ábrázolásába 
illesztve – az  UEFA  EURO 2020 Labdarúgó-Európa-bajnokság hivatalos emblémája látható, alatta, két sorban 
a „XVI.  LABDARÚGÓ”, valamint az  „EURÓPA-BAJNOKSÁG”, az  emlékérme alsó részén, középen – a  Puskás Aréna 
ábrázolásába illesztve – a „PUSKÁS ARÉNA” felirat olvasható. Az  emlékérme szélén, jobb oldalon, fent az  Európai 
Labdarúgó-szövetség védjegye – „© UEFA TM” –, bal oldalon, lent Bohus Áron tervezőművész mesterjegye látható. 
Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 5000 darab készíthető.

4. §  Ez a rendelet 2021. május 15-én lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 11/2021. (V. 14.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

 

 

 

2. melléklet a 11/2021. (V. 14.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:  
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A külgazdasági és külügyminiszter 15/2021. (V. 14.) KKM rendelete
a védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló  
7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet Cseh Köztársasággal összefüggő módosításáról

A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 19. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138.  § 2.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
40.  § (1)  bekezdés 5.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a  következőket 
rendelem el:

1. §  A  védettségi igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM rendelet 1.  §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.  § A  járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1.  § 
(3)  bekezdés e)  pontja szerinti, a  védettségi igazolások kölcsönös elfogadásáról szóló kétoldalú megállapodást 
kötött ország:
a) Bahreini Királyság,
b) Cseh Köztársaság,
c) Észak-macedón Köztársaság,
d) Horvát Köztársaság,
e) Montenegrói Köztársaság,
f ) Szerb Köztársaság,
g) Szlovén Köztársaság,
h) Török Köztársaság.”

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

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1268/2021. (V. 14.) Korm. határozata
az előrehozott 2022. évi Felnőtt Judo Világbajnokság, valamint az elhalasztott UEFA 2020  
labdarúgó Európa-bajnokság járművei számára az autóbusz-forgalmi sáv használatáról

 1. A Kormány felhívja
a) az emberi erőforrások miniszterét, hogy az  előrehozott 2022. évi Judo Világbajnokság (a  továbbiakban: 

Világbajnokság) szervezését – a  Magyar Judo Szövetség szakmai közreműködésével – teljeskörűen ellátó 
Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság bevonásával a Világbajnokság ideje alatt 
az autóbusz-forgalmi sávon a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 
(a továbbiakban: KRESZ) 36. § (8) bekezdés b) pont bf ) alpontja alapján az autóbusz-forgalmi sáv használatára 
jogosult járműveket kijelölje, és részükre az 1. melléklet szerinti igazolást és matricát kiadja,

b) a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sporteseményekért felelős kormánybiztost, hogy a Magyar 
Labdarúgó Szövetség útján, az elhalasztott UEFA 2020 labdarúgó Európa-bajnokság budapesti eseményeinek 
ideje alatt az autóbusz-forgalmi sávon a KRESZ 36. § (8) bekezdés b) pont bf ) alpontja alapján az autóbusz-
forgalmi sáv használatára jogosult járműveket kijelölje, és részükre a 2. melléklet szerinti igazolást és matricát 
kiadja.
Felelős: az a) alpont tekintetében az emberi erőforrások minisztere
 a b) alpont tekintetében a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sporteseményekért 

felelős kormánybiztos
Határidő: az a) alpont tekintetében 2021. május 31. és 2021. június 16. között folyamatosan
 a b) alpont tekintetében 2021. július 13-ig folyamatosan

 2. Az 1. pont szerinti járművek megjelölésére szolgáló jelzést (matricát), annak a  járművön történő rögzítési módját, 
a jelzés viselésére jogosító igazolás tartalmát és használatának ellenőrzését az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1268/2021. (V. 14.) Korm. határozathoz

Az előrehozott 2022. évi Felnőtt Judo Világbajnokság járműveinek megjelölésére szolgáló jelzés 
(matrica), annak a járművön történő rögzítési módja, a jelzés viselésére jogosító igazolás tartalma és 
használatának ellenőrzése

 1. A kijelölt járművek megjelölésére szolgáló jelzést az 1. ábra tartalmazza.
1.1. Kivitel: öntapadó matrica
1.2. Elhelyezés: a jármű elején és a hátulján
1.3. Ha a jármű szélvédőjén helyezik el:
 Méretek: szélesség 10 cm
  magasság 10 cm
1.4. Ha a jármű egyéb részén helyezik el:
 Méretek: szélesség 30 cm
  magasság 20 cm
 
 

 
 

1. ábra 
 
 
  

1. ábra

 2. Az  1.  pontban meghatározott jelzést a  jármű első és hátsó részén úgy kell elhelyezni, hogy megfeleljen a  közúti 
járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) 
KöHÉM rendelet 97. §-a rendelkezéseinek.

 3. A jelzés (matrica) járműre történő felhelyezésre jogosító igazolás tartalma:
„Az autóbusz-forgalmi sáv használatára jogosító igazolás”
3.1. Járműadatok:
 rendszám
 gyártmány
 típus
3.2. A forgalmi engedély száma
3.3. Az igazolás kiállításának kelte
3.4. A kiállító aláírása
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3.5. A kiállító bélyegzőjének helye
3.6. Az igazolás érvényessége (év, hónap, nap)
3.7. Az 1. pontban meghatározott jelzés (matrica) színes lenyomata

 4. Az igazolás használatának ellenőrzése:
Az igazolás és a  jelzés (matrica) használatát a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 44.  § (2)  bekezdése 
szerint a rendőrség ellenőrzi.

2. melléklet az 1268/2021. (V. 14.) Korm. határozathoz

Az elhalasztott UEFA 2020 labdarúgó Európa-bajnokság járműveinek megjelölésére szolgáló 
jelzés, annak a járművön történő rögzítési módja, a jelzés viselésére jogosító igazolás tartalma és 
használatának ellenőrzése

 1. A kijelölt járművek megjelölésére szolgáló jelzést az 1. ábra tartalmazza.
1.1. Kivitel: öntapadó matrica
1.2. Elhelyezés: a jármű elején és a hátulján
1.3. Ha a jármű első vagy hátsó szélvédőjén helyezik el:
 Méretek: szélesség 10 cm
  magasság 10 cm
1.4. Ha a jármű egyéb részén helyezik el:
 Méretek: szélesség 30 cm
  magasság 20 cm 

 

1. ábra 
 

AUTÓBUSZ FORGALMI SÁV HASZNÁLATÁRA 
JOGOSULT JÁRMŰ 

 

 
 

sorszám: 

1. ábra

 2. A  matricát a  jármű első és hátsó részén úgy kell elhelyezni, hogy megfeleljen a  közúti járművek forgalomba 
helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 97.  §-a 
rendelkezéseinek.
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 3. A matrica járműre történő felhelyezésre jogosító igazolás tartalma:
„Az autóbusz-forgalmi sáv használatára jogosító igazolás”
3.1. Járműadatok:
 rendszám
 gyártmány
 típus
3.2. A forgalmi engedély száma
3.3. Az igazolás kiállításának kelte
3.4. A kiállító aláírása
3.5. A kiállító bélyegzőjének helye
3.6. Az igazolás érvényessége (év, hónap, nap)
3.7. A matrica színes lenyomata

 4. Az igazolás használatának ellenőrzése:
Az igazolás és a  matrica használatát a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 44.  § (2)  bekezdése szerint 
a rendőrség ellenőrzi.

A Kormány 1269/2021. (V. 14.) Korm. határozata
a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet 
XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaságvédelmet szolgáló 
innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 5. Állami szakképző intézmények 
szakképzésről szóló törvény szerinti ingyenes képzéseinek kiegészítő finanszírozása jogcímcsoport 
előirányzat túllépésének jóváhagyásáról

A Kormány a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 
17.  §-a, valamint 4.  mellékletében foglalt táblázat 2.  pont 109.  sorában biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja 
a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaságvédelmet 
szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 5.  Állami szakképző intézmények 
szakképzésről szóló törvény szerinti ingyenes képzéseinek kiegészítő finanszírozása jogcímcsoport kiadási 
előirányzatának legfeljebb 3 414 364 729 forinttal történő túllépését.

Felelős: pénzügyminiszter 
innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1270/2021. (V. 14.) Korm. határozata
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének 
növeléséről

 1. A Kormány a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdés f )  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva
a) egyetért az  1. és 2.  melléklet szerint az  ott felsorolt projektek (a  továbbiakban: projektek) összköltségének 

növelésével és forrásszerkezetének módosításával,
b) egyetért a  projektek 1.  mellékletben foglalt táblázat szerinti, valamint a  2.  mellékletben foglalt 

táblázat E  oszlopa szerinti többlettámogatásának a  Terület- és a  Településfejlesztési Operatív Program 
(a  továbbiakban: TOP) 1–4. és 6. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával 
az  európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 
17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A. §-a alapján,

c) egyetért a projektek támogatási szerződéseinek az 1. és 2. melléklet szerinti módosításával.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 2. A Kormány egyetért azzal, hogy a projektek esetén a 2. mellékletben foglalt táblázat F oszlopában meghatározott, 
összesen legfeljebb 338 642 194 forint összegű, európai uniós forrás terhére el nem számolható költség – az Uniós 
fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) 
Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján – a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény Uniós 
fejlesztések fejezetében a TOP hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön biztosításra.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1270/2021. (V. 14.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Hatályos 

támogatás 

(forint)

Többlet- 

támogatás 

legfeljebb

(forint)

Megnövelt 

támogatás 

legfeljebb

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2.
TOP-1.1.1-15- 

SO1-2016-00007
A déli iparterület 

fejlesztése Nagyatádon

Nagyatád Város 
Önkormányzata 

(konzorciumvezető), 
Somogy Megyei 
Önkormányzat

575 000 000 172 212 500 747 212 500

A projekt keretén belül villamosáram-hálózat, 
közvilágítás, szennyvízhálózat, ivóvízhálózat, 
gázvezeték-, úthálózat fejlesztése, talajszennyezettség 
elhárítása, valamint a Nagyatád–Berzence közúttal való 
kapcsolat megteremtése valósul meg.

3.
TOP-1.1.3-15- 

BO1-2016-00010

Helyi termékek piacra 
jutását segítő fejlesztések 

Gelej községben

Gelej Község 
Önkormányzata

500 000 000 147 114 631 647 114 631

Az M3-as autópálya 142+200 kilométerszelvényében 
lévő komplex pihenőhely területén épül meg mindkét 
pihenőoldalon a tervezett árucsarnok. A projekt 
keretében az árucsarnokot megközelítő és kiszolgáló 
belső utak és parkolók is épülnek. Megközelítése 
csak a már meglévő csomópontokon keresztül, 
a gyorsforgalmi út főpályájáról biztosítható. Az új belső 
út és parkolók a meglévő egyirányú megkerülőútra 
csatlakoznak mindkét oldalon.

4.
TOP-1.2.1-15- 

KO1-2016-00005

A tatai Kőfaragó-ház 
kézműves és aktív 

öktoturisztikai 
látogatóközpontként 

való rehabilitációja 
és a Kálvária-domb 
egységes turisztikai 

termékcsomagként való 
bemutatása

Tata Város 
Önkormányzata

350 000 000 167 972 895 517 972 895

A tatai „Kőfaragó-ház” rekonstrukciója és funkcionális 
rehabilitációja valósul meg a projektben, a tatai fazekas- 
és pezsgőgyártási hagyományokra alapozva, azokat 
újragondolva innovatív keretek között.

5.
TOP-1.2.1-16- 

CS1-2017-00005

A sándorfalvi Nádastó 
Szabadidőpark komplex 

turisztikai fejlesztése

Sándorfalva Városi 
Önkormányzat

148 000 000 88 770 400 236 770 400

A fejlesztés célja a sándorfalvi Nádastó Szabadidőpark 
infrastruktúrájának és szolgáltatásainak fejlesztése, 
kínálatának bővítése, a szezonalitás csökkentése, 
a település gazdaságának erősítésével.
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6.
TOP-1.2.1-16- 

KO1-2017-00003

Angolkert Malomkert – 
Angolkerti rehabilitáció 

II. ütem

Tata Város 
Önkormányzata

340 000 000 127 272 195 467 272 195

A projekt célja a látogatók elé tárni egy helyi 
adottságokra épülő, kulturális attrakciót, akár egymaga, 
vagy az Angolpark és a környék többi látnivalójával, vagy 
Tata más turisztikai attrakciójával.

7.
TOP-1.2.1-16- 

KO1-2017-00005

Keltike – Ház 
ökoturisztikai központ 

fejlesztése Várgesztesen

Várgesztes Község 
Önkormányzata

50 000 000 98 185 856 148 185 856

Várgesztes Község Önkormányzata jelen projektjének 
célja egy ökoturisztikai központ kialakítása, amely 
térségi jelentőségű csomópont lehet a természeti-
geológiai értékek és a helyi történeti hagyományok 
megismeréséhez.

8.
TOP-1.4.1-15- 

HE1-2016-00006

A Kápolnai Tündérkert 
Óvoda bölcsődei 

szolgáltatási egység 
létrehozásával 
egybekötött 

korszerűsítése

Kápolna Községi 
Önkormányzata 

(konzorciumvezető), 
Heves Megyei 

Térségfejlesztési 
Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság

288 507 404 99 197 182 387 704 586
A projekt célja egy három csoportszobával rendelkező 
óvoda átalakítása és bővítése.

9.
TOP-1.4.1-15- 

KO1-2016-00020
Csillagsziget Bölcsőde 

felújítása Tatán
Tata Város 

Önkormányzata
150 000 000 85 332 350 235 332 350

A projekt célja a bölcsődei ellátáshoz való hozzáférés 
javítása és a szolgáltatások minőségi fejlesztésének 
megvalósítása, a kisgyermekellátás területén szerzett 
szakmai tapasztalattal és a vonatkozó jogszabályokban 
foglaltakkal összhangban olyan tárgyi környezet 
kialakítása, amely a 0–3 éves korosztály fejlődését 
minden területen elősegíti.

10.
TOP-1.4.1-15- 

SO1-2016-00040

„Ez(er) egy mesevár” 
– óvoda és bölcsőde 
fejlesztése Kaposfőn

Kaposfő Község 
Önkormányzata 

(konzorciumvezető), 
Somogy Társadalmi 
Felemelkedéséért 

Fejlesztési, 
Kommunikációs, 

Oktatási Nonprofit 
Korlátolt felelősségű 

Társaság

155 250 000 223 916 094 379 166 094

A projekt keretében új épület kerül kialakításra, melyben 
óvodai és mini bölcsődei férőhelyek is helyet kapnak: 
80 db óvodai férőhely és 7 db bölcsődei férőhely kerül 
kialakításra.
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11.
TOP-1.4.1-15- 

ZA1-2016-00024

A Kísérleti utcai tagóvoda 
épületének átalakítása és 

bővítése Keszthelyen

Keszthely Város 
Önkormányzata

199 961 500 59 988 450 259 949 950

A projekt konkrét célja a Kísérleti utcai óvoda 
meglévő szárnyának felújítása és bővítése. 
A kiszolgálóhelyiségeket, tornatermet, különálló 
felnőtt- és gyermek-illemhelyiséget és mosdót, öltözőt, 
foglalkoztató- és fejlesztőszobákat, orvosi szobát, raktárt. 
Mindezek pótlását az új óvodaépület biztosítani tudja. 
A projekt révén 5 csoportszoba jön létre

12.
TOP-1.4.1-16- 

BS1-2017-00007

Az óvodai szolgáltatás 
minőségének fejlesztése 

a Gyomaendrőd–
Csárdaszállás–Hunya 

Kistérségi Óvoda 
Csemetekert Óvoda 

feladatellátási helyén

Gyomaendrőd Város 
Önkormányzata

51 745 500 7 756 650 59 502 150
A projekt keretében óvodai tornaszoba és szertár 
kialakítása valósul meg, továbbá az épület bejáratának 
akadálymentesítése és a külső homlokzat hőszigetelése.

13.
TOP-1.4.1-16- 

NG1-2017-00019
Kodály Zoltán Óvoda 

fejlesztése Jobbágyiban

Jobbágyi Község 
Önkormányzata 

(konzorciumvezető), 
Nógrád Megyei 

Önkormányzati Hivatal

66 813 803 29 807 986 96 621 789

A projekt célja a Jobbágyi Község Önkormányzatának 
tulajdonában lévő jelenlegi óvoda épületének felújítása, 
az óvodai nevelés infrastrukturális feltételeinek javítása, 
korszerűsítése, az épület teljes belső rekonstrukciója, 
akadálymentesítése.

14.
TOP-1.4.1-16- 

VE1-2017-00026
Bölcsőde fejlesztése 
Sümegen – 2. ütem

Sümeg Város 
Önkormányzata

80 034 626 53 951 124 133 985 750
A Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde területén egy 
új bölcsődei épület kialakítása történik 12 férőhely 
létrehozásával.

15.
TOP-1.4.1-19- 

BA1-2019-00001
Mini bölcsőde létrehozása 

Kővágószőlősön
Kővágószőlős Község 

Önkormányzata
40 000 000 18 246 967 58 246 967

A projekt célja Kővágószőlősön egy meglévő 
önkormányzati épület átalakítása 8 fő befogására 
alkalmas mini bölcsődévé, ezenkívül akadálymentesítés 
és energetikai korszerűsítés is megvalósul. A felújítást 
széles körű eszközbeszerzés is kiegészíti. A településen 
eddig nem működött bölcsőde, így egy hiánypótló 
szolgáltatás kerül bevezetésre.

16.
TOP-1.4.1-19- 

BA1-2019-00002

Mohácsi bölcsődei 
férőhely kialakítása, 

bővítése

Mohács Város 
Önkormányzata

800 000 000 199 483 974 999 483 974

A tervezett új bölcsődei épület két, egymástól 
elválasztott részből áll: egy földszintes, 4 nevelési-
gondozási egységet, gyermekfelügyelet-játszóház 
helyiségcsoportot magába foglaló épületrészből, 
illetve egy gazdasági-igazgatási-szociális tömbből. 
A 8 gyermekszoba összesen 112 kisgyermek 
elhelyezésére alkalmas.
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17.
TOP-1.4.1-19- 

CS1-2019-00005
2×12 férőhelyes bölcsőde 

létesítése Deszken
Deszk Község 

Önkormányzata
207 993 646 120 350 928 328 344 574

Új épület építése során önállóan nem támogatható, 
kötelezően megvalósítandó tevékenységek közül 
az akadálymentesítés, energiahatékonysági szempontok 
érvényesítése és a nyilvánosság biztosítása valósul meg. 
Választható tevékenységek közül eszközbeszerzés, 
megújuló energiaforrások kialakítása, udvar, játszóudvar 
kialakítása, kerékpártámaszok és -tárolók kiépítése, 
babakocsi-tároló létesítése, parkolóférőhely és 
akadálymentes parkolóférőhely kialakítása a része 
a projektnek.

18.
TOP-1.4.1-19- 

JN1-2019-00011
Bölcsőde kialakítása 

Jásztelek településen
Jásztelek Községi 

Önkormányzat
208 000 000 160 529 136 368 529 136

A projekt keretében egy 12 fős új bölcsőde építése 
valósul meg.

19.
TOP-2.1.1-15- 

JN1-2016-00003

Sport és közösségi 
központ létrehozása 

felhagyott TSZ központ 
hasznosításával

Besenyszög Város 
Önkormányzata

259 999 000 5 199 944 265 198 944

A fejlesztés során felújítandó épület emeletén és 
a tetőterében közösségi funkciók és gazdaságélénkítő 
funkciók kialakítása, a földszinten szociális főzőkonyha 
kialakítása tervezett.

20.
TOP-2.1.1-16- 

GM1-2017-00001

Kulturális központ 
kialakítása 

a mosonmagyaróvári 
Mofém-telep városrészen

Mosonmagyaróvár 
Város Önkormányzata 
(konzorciumvezető), 
Győr-Moson-Sopron 

Megyei 
Önkormányzati Hivatal

508 817 000 152 645 100 661 462 100

A projekt célja önkormányzati tulajdonba kerülő 
barnamezős terület és épületállomány klímatudatos, 
energiahatékony üzemeltetést biztosító módon történő 
rehabilitációja. A Mofém-telep városrészen található 
használaton kívüli épület, terület megújítása, közösségi 
célú hasznosítása a kulturális központ, közművelődési 
intézmény kialakítása és az alapműködéshez szükséges 
tárgyi eszközbeszerzés tevékenységeken keresztül 
valósul meg.

21.
TOP-2.1.2-15- 

HB1-2016-00001

Hajdúböszörmény 
belvárosi 

akcióterületének 
környezettudatos 

városrehabilitációja

Hajdúböszörmény 
Város Önkormányzata

800 000 000 152 972 486 952 972 486

A projekt keretében Hajdúböszörmény Város 
Önkormányzata és konzorciumi partnere, 
a Hajdúböszörmény Kálvin téri Református 
Egyházközség Hajdúböszörmény város belvárosi 
akcióterületének komplex, környezettudatos fejlesztését 
kívánja megvalósítani. A projekt fő célkitűzése a város 
közterületeinek környezettudatos, család- és klímabarát 
megújítása, mely révén azok alkalmassá válnak családok 
és a fiatalok számára szabadidejük hasznos eltöltéséhez.
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22.
TOP-3.1.1-15- 

CS1-2016-00003

Sándorfalva–
Dóc–Ópusztaszer 

településeket és Szegedet 
összekötő kerékpárút 

megvalósítása

Csongrád-Csanád 
Megyei Önkormányzat 

(konzorciumvezető), 
Dóc Községi 

Önkormányzat, 
Ópusztaszer Községi 

Önkormányzat, 
Sándorfalva Városi 

Önkormányzat

979 190 088 60 599 353 1 039 789 441

A projekt keretében létesítendő, három települést 
összekötő, 18 km hosszú kerékpárút egy regionális 
hálózat hiányzó szakasza, amely mind a hivatásforgalmi, 
mind pedig a turisztikai célú kerékpárforgalom 
fejlesztését szolgálja. Déli végpontján csatlakozik 
Szeged közigazgatási határán a Szeged–Sándorfalva 
kerékpárúthoz, ezzel közvetlen kapcsolat alakul ki 
a szegedi kerékpárút-hálózathoz. Északi végpontján 
a már üzemelő ópusztaszeri belterületi kerékpárúthoz 
csatlakozik, eljutást biztosít Kistelek, Balástya 
települések felé.

23.
TOP-3.1.1-15- 

NG1-2016-00004

Zagyva völgyi kerékpárút 
építése Bátonyterenye és 

Pásztó között

Mátraalja 
Térségfejlesztő 

Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
(konzorciumvezető), 
Bátonyterenye Város 

Önkormányzata, 
Mátraverebély Község 

Önkormányzata, 
Pásztó Városi 

Önkormányzat 
és Tar Község 

Önkormányzata

1 000 000 000 128 821 007 1 128 821 007

A projekt célja a Zagyva-völgyi kerékpárút kiépítése 
Bátonyterenye és Pásztó között. A kerékpárút északi 
vége a Bátonyterenye Ipari Parkhoz csatlakozik, míg 
a déli vége Pásztó északi iparterületéig tart. A két 
ipari gazdasági zóna összekötésével Bátonyterenye, 
Mátraverebély, Tar és Pásztó településekről kerékpárral 
biztonságosan megközelíthetővé válik a térség 
szempontjából jelentős két munkahelyi terület.

24.
TOP-3.1.1-15- 

SO1-2016-00010

A nagyatádi kerékpárút 
hálózat fejlesztése 

a fenntartható 
közlekedésfejlesztés, 
közlekedésbiztonság 

javítása érdekében

Nagyatád Város 
Önkormányzata 

(konzorciumvezető), 
Magyar Közút, 

Ötvöskónyi Község 
Önkormányzata, 
Somogy Megyei 
Önkormányzat

422 890 682 219 179 589 642 070 271

A beruházás során a település bel- és külterületén 
valósul meg kerékpárosbarát fejlesztés 8749 méter 
hosszan kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével és 
építésével. Specifikus cél Nagyatád belterületén a keleti 
és északi városhatár között, valamint a 68 sz. főút mentén 
Nagyatád és Ötvöskónyi község déli határa között 
kerékpárosbarát fejlesztések végrehajtása, a meglévő 
infrastruktúra-elemek korszerűsítésével, szükség esetén 
új elemek kiépítésével.
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25.
TOP-3.1.1-16- 

VE1-2017-00013

Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés 

Nyirádon

Nyirád Község 
Önkormányzata 

(konzorciumvezető), 
Veszprém Megyei 

Önkormányzat, 
Magyar Közút 

Nonprofit 
Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság

51 000 000 45 690 998 96 690 998

A beruházás során a település belterületén történik 
kerékpárosbarát fejlesztés önálló kerékpárút kiépítésével 
0,5220 km hosszan, mely biztosítja a településközpont 
és a helyi iparterület elérését a helyi munkavállalók 
közlekedésbiztonságának javítása érdekében. 
A kerékpárosbarát fejlesztés mellett a kedvezményezett 
forgalomcsillapító kapuzat építését is tervezi, 
mely forgalomlassítással biztosítja a kerékpárosok 
biztonságos átvezetését is a közúton. A fejlesztéssel 
érintett szakaszon az útburkolat teljes újraburkolása is 
megtörténik, valamint kerékpártámaszok és utcabútorok 
kihelyezése is megvalósul.

26.
TOP-3.2.1-16- 

BO1-2017-00037

Önkormányzati 
közintézmények 

épületenergetikai 
fejlesztése Múcsony 

községben

Múcsony Nagyközség 
Önkormányzata

93 315 000 68 346 187 161 661 187

Múcsony Nagyközség Önkormányzata sikerrel pályázott 
a TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése tárgyú felhíváson. A támogatott projekt 
keretében a település két intézményének (Polgármesteri 
Hivatal és Művelődési Ház) energetikai korszerűsítésére 
kerül sor: szigetelés és nyílászárócsere, napelemes 
rendszer telepítése és fűtés-korszerűsítés.

27.
TOP-3.2.1-16- 

BO1-2017-00055

A Sajószögedi Kölcsey 
Ferenc Körzeti Általános 

Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola 

energetikai korszerűsítése 
a károsanyag kibocsátás 

csökkentése céljából

Sajószöged Községi 
Önkormányzata

117 478 820 37 618 396 155 097 216
A projekt célja a Sajószögedi Kölcsey Ferenc Általános 
Iskola (3599 Sajószöged, Ady Endre utca 22.) épületének 
energetikai fejlesztése.

28.
TOP-3.2.1-16- 

BO1-2017-00076

A kazincbarcikai Csokonai 
úti Székhely Óvoda, 

a Százszorszép és 
a Napsugár Tagóvodák 
épületeinek energetikai 

korszerűsítése

Kazincbarcika Város 
Önkormányzata

223 194 748 101 711 533 324 906 281
A projekt keretében a település 3 db óvodájának épülete 
kerül korszerűsítésre, melyek: Csokonai úti Székhely 
Óvoda, Százszorszép Tagóvoda és a Napsugár Tagóvoda.
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29.
TOP-3.2.1-16- 

BS1-2017-00009

A Csabacsűdi 
Napköziotthonos Konyha 
energetikai korszerűsítése

Csabacsűd 
Nagyközség 

Önkormányzata
41 639 489 4 921 021 46 560 510

A projekt keretében a Csabacsűdi Napköziotthonos 
Konyha épülete kerül energetikai megújításra. 
Megvalósuló tevékenységek: homlokzati falak 
és födémszigetelés, nyílászárók cseréje, fűtési és 
HMV rendszerek korszerűsítése, napelemes és 
napkollektoros rendszerek telepítése, valamint 
akadálymentesítés.

30.
TOP-3.2.1-16- 

BS1-2017-00017

Dévaványa Margaréta 
Idősek Otthona 

energetikai korszerűsítése

Dévaványa Város 
Önkormányzata

207 593 406 31 138 804 238 732 210

Dévaványa Város Önkormányzata jelen projekt 
keretében a 100%-os tulajdonában lévő ingatlan 
energetikai fejlesztését kívánja megvalósítani, 
amelynek keretében az Idősek Otthona épületén 
homlokzati hőszigetelés, födémszigetelés, 
nyílászárócsere, a meglévő fűtési rendszer korszerűsítése, 
világításkorszerűsítés, HMKE fejlesztés, napkollektor 
telepítése valósul meg.

31.
TOP-3.2.1-16- 

BS1-2017-00042

Szarvasi KOMÉP 
Városgazdálkodási NKft. 
Szarvas, Ipartelep u. 2. 
szám alatti épületének 
energetikai fejlesztése

Szarvasi KOMÉP 
Városgazdálkodási 
Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság

36 084 700 16 586 150 52 670 850

Jelen projekt keretében a Szarvasi KOMÉP 
Városgazdálkodási NKft. mint Szarvas Város 
Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló 
gazdasági társaság valósítja meg a beruházást. 
A nonprofit kft. 100%-os tulajdonában álló ingatlan 
épületenergetikai fejlesztése valósul meg.

32.
TOP-3.2.1-16- 

BS1-2017-00061

A Sarkadkeresztúri 
Napközi Otthonos 

Konyha energetikai 
fejlesztése

Sarkadkeresztúr 
Község 

Önkormányzata
26 483 303 8 514 123 34 997 426

Az önkormányzat tulajdonában lévő napköziotthonos 
konyha épületének vonatkozásában fejlesztésre kerülnek 
a következők: homlokzati hőszigetelés, födémszigetelés, 
nyílászárócsere, fűtési rendszer korszerűsítése, 
szellőzőrendszer kiépítése, napelemes rendszer 
kiépítése.

33.
TOP-4.2.1-15- 

BS1-2016-00020

Szarvasi Család- és 
Gyermekjóléti Központ 

infrastrukturális 
fejlesztése

Szarvas Város 
Önkormányzata

194 677 455 106 796 509 301 473 964
A projekt keretében felújításra kerül a jelenlegi Család- és 
Gyermekjóléti Központ épülete, illetve egy gépjármű 
kerül beszerzésre.

34.
TOP-6.1.1-16- 

ST1-2018-00001
Déli iparterület úthálózat 

fejlesztése
Salgótarján Megyei 

Jogú Önkormányzata
104 722 638 55 250 122 159 972 760

A projekt célja a Salgótarján déli területén lévő ipari park 
fejlesztése, a meglévő alap-infrastruktúra bővítése, a már 
betelepült és a jövőben betelepülni kívánó vállalkozások 
működési feltételeinek javítása.



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2021. évi 89. szám

 
3497

35.
TOP-6.1.4-15- 

KA1-2016-00001

Dorottya ház 
kulturális turisztikai 
célú hasznosítása és 

rekonstrukciója, belvárosi 
Látogatóközpont 

kialakítása

Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata

1 355 291 691 370 349 541 1 725 641 232
A projekt célja a Kaposvár főterén található, jelenleg 
használaton kívüli műemlék, a Dorottya ház felújítása és 
abban turisztikai attrakció létrehozása.

36.
TOP-6.1.4-15- 

ZL1-2016-00002
A zalaegerszegi Göcseji 
Falumúzeum fejlesztése

Zalaegerszeg Megyei 
Jogú Önkormányzata

149 991 446 47 786 033 197 777 479

A projekt célja a Göcseji Falumúzeum mint helyi 
kulturális örökség, Zalaegerszeg egyik legfontosabb 
turisztikai célpontjának fejlesztése a helyi 
idegenforgalom élénkítése és a foglalkoztatás növelése 
érdekében.

37.
TOP-6.1.4-16- 

NY1-2017-000005

Fenntartható 
turizmusfejlesztés –

Helyőrségi Művelődési 
Otthon revitalizációja 

által

Nyíregyháza 
Megyei Jogú Város 

Önkormányzata
755 647 560 190 679 495 946 327 055

A projekt keretében a színháztörténet egyes 
korszakainak élményszerű bemutatását célozza meg 
az értékteremtő kezdeményezés, amely szerint egy 
korszerű, interaktív, installációs, szimulációs látogatótér, 
színháztörténeti múzeum kerül kialakításra.

38.
TOP-6.1.5-15- 

DE1-2016-00001

Az egykori Magyar 
Gördülőcsapágy 

Művek helyén lévő 
gazdasági terület jobb 

megközelíthetőségének 
biztosítása

Debrecen Megyei 
Jogú Önkormányzata

800 000 000 217 184 106 1 017 184 106

A tervezett projekt a Debrecen, egykori Magyar 
Gördülőcsapágy Művek helyén kialakított 
gazdasági-ipari terület jobb megközelíthetőségének 
kialakítását szolgálja.

39.
TOP-6.1.5-16- 

SG1-2018-00001

Szeged, ELI lézerközpont 
közlekedési kapcsolatok 

javítása

Szeged Megyei Jogú 
Önkormányzata

3 400 000 000 1 139 000 000 4 539 000 000

A Zápor út és a Régi posta utca között, a Hosszú utcával 
párhuzamos nyomvonalon új gyűjtőút, valamint 
az ELI lézerközponthoz vezető bekötőút kiépítése valósul 
meg. Továbbá megtörténik a meglévő útszakaszok 
felújítása (Zápor út, Régi posta utca, Hosszú utca), amely 
az egyéni közlekedés feltételeit javítja.

40.
TOP-6.1.5-16- 

ST1-2017-00003
Sugár út felújítása

Salgótarján 
Megyei Jogú Város 

Önkormányzata
306 759 180 75 745 046 382 504 226

A projekt célja az autós, a gyalogos és a közösségi 
közlekedés körülményeinek/minőségének javítása, 
valamint a gyalogos közlekedés biztonságának növelése. 
A beruházás javítja a helyi vállalkozások működési 
feltételeit és a lakosság munkaerő-mobilitását.
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41.
TOP-6.2.1-15- 

EG1-2016-00002
Kertész utcai óvoda 

építése
Eger Megyei Jogú 
Önkormányzata

391 500 000 161 016 174 552 516 174

A projekt keretében az Eger, Kertész utca 100. szám alatt 
található ingatlanon egy új, 4 csoportos óvoda építésére 
kerül sor, amellyel 100 fő befogadására alkalmas 
intézmény létesül, 4 db csoportszobával, irodákkal, 
szociális helyiségekkel, melegítőkonyhával.

42.
TOP-6.3.2-15- 

DE1-2016-00003

Dobozi lakótelep 
gazdaságélénkítő 

környezetei megújítása

Debrecen Megyei 
Jogú Önkormányzata

296 000 000 98 144 648 394 144 648

A projektben az akcióterületet alkotó lakótelep területén 
energiatakarékos közvilágítás, parkosítás, növényzet, 
zöld felületek, parkolók rekonstrukciója, sétaútvonalak 
felújítása és kialakítása új utcabútorok telepítésével, 
játszóterek felújítása, korszerűsítése valósul meg, amely 
hozzájárul a városrész általános környezeti állapotának 
javulásához. Továbbá közbiztonsági kamerarendszer 
is telepítésre kerül, és az akcióterületen működő, helyi 
termékek árusítását biztosító piac gazdaságélénkítő 
fejlesztése is megvalósul hozzá kapcsolódó, a piac 
alapműködéséhez szükséges eszközbeszerzéssel.
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43.
TOP-6.3.2-15- 

EG1-2016-00001
Belvárosi terek komplex 

megújítása
Eger Megyei Jogú 

Város Önkormányzata
1 827 000 000 132 130 952 1 959 130 952

A projekt során megújul a Kossuth utca északi járdája 
és az itt található parkolók, valamint a teljes zöldfelület 
felújításra kerül, továbbá a Fellner Jakab utca – Kossuth 
Lajos utca csomópontjában és a Bajcsy-Zsilinszky 
úton található parkolók burkolata. A projekt során 
elkészül a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 
teljes rekonstrukciója és részleges akadálymentesítése, 
valamint a Volt Helyőrségi Klub (HEMO) teljes 
rekonstrukciója, amelynek keretében az épület 
utcai szárnyában kialakításra kerül a Családbarát 
„Varázskönyvtár” (földszint + emelet), míg az udvari 
szárnyban családbarát kávézó kerül kialakításra, továbbá 
megvalósul az udvar rekonstrukciója. Ezenkívül megújul 
az „Erzsébet” udvar, valamint a „Bajcsy” tömbbelső, 
amelynek keretében sor kerül az akadálymentesítésre, 
csökkentésre kerülnek a burkolt felületek, valamint 
nagyobb zöldfelületek kerülnek kialakításra. A fentieken 
túlmenően a Hatvani kapu tér és az Eszterházy tér 
rekonstrukciója keretében megújul a terek zöldfelülete, 
felújításra kerülnek a járdák, továbbá vízi látványosság 
kerül kiépítésre, így a terek visszanyerik közösségi 
funkciójukat.

44.
TOP-6.3.2-15- 

NA1-2016-00001
„Zöld Város –  

Zöld Nagykanizsa”
Nagykanizsa Megyei 
Jogú Önkormányzata

1 477 000 000 391 397 123 1 868 397 123

A projekt keretében Nagykanizsa belvárosában 
közterületek rekonstrukciója valósul meg. Megújításra 
kerül az Eötvös, Széchenyi és Deák terek zöldfelületei, 
a belső úthálózata és a közvilágítás, kibővül a játszótér, 
összekötésre kerül a Fő úti kerékpársáv és a Teleki úti 
kerékpárút, valamint zöldfelülettel rendelkező parkoló 
épül. Továbbá sor kerül a Szent József téri és Pannon 
Egyetem előtti területek rendezésére, amelynek 
keretében megújulnak a parkolók, és bővítésére 
kerülnek a zöldfelületek.
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45.
TOP-6.5.1-15- 

DE1-2016-00015

A Fazekas Mihály 
Gimnázium Tóth Árpád 

utcai épületének 
energetikai korszerűsítése

Debrecen Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata
255 367 874 23 528 250 278 896 124

A projekt célja a debreceni Fazekas Mihály Gimnázium 
Tóth Árpád utcai épületének energetikai korszerűsítése 
által az energiafelhasználás racionalizálása, 
az üzemeltetési költségek csökkentése, a fűtési és 
világítási rendszerek hatékonyságának növelése.

46.
TOP-6.5.1-15- 

EG1-2016-00003
Óvodák energetikai 

korszerűsítése Egerben
Eger Megyei Jogú 

Város Önkormányzata
221 966 061 38 333 867 260 299 928

A projekt keretében az egri Benedek Elek Óvoda 
Joó János Tagóvoda, a Szivárvány Óvoda Eszterlánc 
Tagóvoda és a Ney Ferenc Óvoda Gyermekkert Tagóvoda 
épületének energetikai korszerűsítése valósul meg, 
az energiafelhasználás racionalizálása, az üzemeltetési 
költségek csökkentése, a fűtési és világítási rendszerek 
hatékonyságának növelése céljából.

47.
TOP-6.5.1-16- 

DE1-2017-00001

A Görgey Utcai Óvoda 
épületének energetikai 

korszerűsítése

Debrecen Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata
162 050 000 77 737 741 239 787 741

A projekt keretében a debreceni Görgey Utcai Óvoda 
épületének energetikai korszerűsítése valósul meg, 
az energiafelhasználás racionalizálása, az üzemeltetési 
költségek csökkentése, a fűtési és világítási rendszerek 
hatékonyságának növelése céljából.

48.
TOP-6.5.1-16- 

MI1-2017-00010

Miskolc, Napraforgó 
Óvoda energetikai 

korszerűsítése

Miskolc Megyei Jogú 
Önkormányzata

165 982 702 56 861 865 222 844 567

A támogatott projekt keretében a miskolci Napraforgó 
Óvoda energetikai korszerűsítésére kerül sor, 
amellyel az épületben tartózkodók hőérzetének, 
komfortérzetének javítása, valamint az épület 
üzemeltetési, fenntartási költségeinek csökkentése a cél.

49.
TOP-6.6.1-15- 

DE1-2016-00006

Debrecen Szabó Pál 
utca 61–63. szám alatti 

egészségügyi alapellátás 
infrastrukturális 

fejlesztése

Debrecen Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata
115 237 724 40 215 568 155 453 292

A Debrecen, Szabó Pál utca 61–63. szám (hrsz.: 3250/43) 
alatti ingatlanon lévő könnyűvázas szerkezetű, elavult, 
nagyon rossz állapotú épület elbontásra kerül, és 
helyette új, teljeskörűen akadálymentesített, házi 
gyermekorvosi praxisnak és védőnői tanácsadásnak 
helyet adó, korszerű rendelő épül, amely megfelel 
a szakmai elvárásoknak. A projekt keretében az új 
rendelő kialakításához kapcsolódó eszközbeszerzés is 
megvalósul.

50.
TOP-6.6.1-16- 

MI1-2017-00008
Miskolc, Otthon téri 
egészségház építése

Miskolc Megyei Jogú 
Város Önkormányzata

256 163 298 83 142 347 339 305 645

A projekt közvetlen célja az Önkormányzat tulajdonában 
lévő, Miskolc, 33835/8 helyrajzi számon új orvosi rendelő 
felépítése, költséghatékonysági szempontok szerinti 
működésének kialakítása.
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2. melléklet az 1270/2021. (V. 14.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I J

1.

Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Hatályos 

támogatás 

(forint)

Többlettámogatás legfeljebb Módosított forrásszerkezet

Projekt rövid bemutatása
2.

A TOP keretében 

finanszírozandó 

összeg 

(forint)

Az 549/2013.  

(XII. 30.)  

Korm. rendelet 

6. § (1) bekezdés 

b) pontja alapján 

a TOP hazai 

társfinanszírozás 

terhére finanszí-

rozandó összeg 

(forint)

A TOP keretében 

finanszírozandó 

összeg összesen 

(forint)

Az 549/2013. 

(XII. 30.)  

Korm. rendelet 

6. § (1) bekezdés 

b) pontja alapján 

a TOP hazai 

társfinanszírozás 

terhére finanszí-

rozandó összeg 

összesen 

(forint)

Módosítást követő 

összköltség 

legfeljebb 

(forint)

3.
TOP-1.2.1-15- 

SO1-2016-00015

Zselici kerékpáros-

turisztikai hálózat 

kialakítása és 

fejlesztése

Zselickislak Község 

Önkormányzata

Bőszénfa Községi 

Önkormányzat,

Patca Község 

Önkormányzata,

Simonfa Községi 

Önkormányzat,

Simonfai Közös 

Önkormányzati Hivatal,

Szenna Község 

Önkormányzata,

Szilvásszentmárton 

Község Önkormányzata,

Zselickisfalud Község 

Önkormányzata,

Zselicszentpál Községi 

Önkormányzat

1 323 828 384 +112 343 232 +123 828 384 1 436 171 616 123 828 384 1 560 000 000

A „Bringázz a Zselicben” a Zselici 

tájegység turisztikai attrakciót 

összekötő, kaposvári meglévő 

kerékpárutakhoz csatlakozó 

kerékpárút építése nyolc település 

összefogásában.

4.
TOP-1.4.1-15- 

SB1-2016-00052

Nyírcsaholyi 

Hétszínvirág Óvoda 

felújítása és bővítése 

bölcsődével

Nyírcsaholy Község 

Önkormányzata
148 183 880 +221 575 429 +51 728 106 369 759 309 51 728 106 421 487 415

A meglévő óvodaépület felújításra 

kerül, itt kerül elhelyezésre a mini 

bölcsőde csoportszobával, öltözővel, 

mosdókkal, illemhelyekkel, illetve 

itt kerülnek elhelyezésre az óvoda, 

mini bölcsőde közös használatú 

helyiségei.
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5.
TOP-2.1.1-16- 

VS1-2017-00002

A körmendi volt 

cipőgyári területek 

kulturális-közösségi 

célú rehabilitációja

Körmend Város 

Önkormányzata
200 000 000 +99 152 815 +55 847 185 299 152 815 55 847 185 355 000 000

A projekt során a használaton kívüli 

területek területi rehabilitációja 

valósul meg.

6.
TOP-3.2.1-16- 

BS1-2017-00039

Szarvas,

a Lengyel Palota 

és a Polgármesteri 

Hivatal energetikai 

fejlesztése

Szarvas Város 

Önkormányzata
55 229 850 +13 656 536 +48 093 989 68 886 386 48 093 989 116 980 375

A projekt során az önkormányzat 

100%-os tulajdonában álló Lengyel 

Palota hivatali épületének és 

a Polgármesteri Hivatal épületének 

energetikai korszerűsítése 

valósul meg.

7.
TOP-4.2.1-15- 

VE1-2016-00002

„Életlehetőség” 

infrastruktúra 

fejlesztése a Tapolcai 

és Sümegi járásban

„Életlehetőség” Szociális 

Nappali Intézmény 

Közhasznú Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű 

Társaság

172 481 265 0 +59 144 530 172 481 265 59 144 530 231 625 795

A projekt közvetlen célja, hogy 

a jelenlegi egy ellátási hely 

(Tapolca) mellett Sümegen létesített 

új telephely épületeinek (korábban 

óvoda, jelenleg nem hasznosított) 

átalakításával és felújításával 

az ellátási területhez tartozó 

településeken élő fogyatékos 

felnőttek nappali ellátását 

a jelenleginél nagyobb létszámban 

tudják biztosítani.



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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